
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Individualism bland kollektivism 
En studie om attityd gentemot individualism bland nyanlända syrier i 

Sverige 

 

 

 
Kurs: Globala Studier, 61-90hp  Examinator: Pelle Amberntsson 

Författare: Kristina Benjamin Sir & Arbnora Uka Termin: VT17 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Under 2015 flydde fler människor till Sverige än någonsin tidigare i hopp om att få skydd och 

hitta ett nytt hem. Främst var det människor från olika delar av Mellanöstern och Afrika som 

flydde sina hem på grund av inre väpnade konflikter eller andra svårigheter i sina hemländer. 

Majoriteten av dessa flyktingar kom från Syrien, där inbördeskriget eskalerade och spred sig över 

allt större delar av landet. Idag har många av de syrier som kommit till Sverige beviljats 

uppehållstillstånd och arbetet med att integreras i det svenska samhället och få ökad förståelse 

kring den svenska kulturen är igång.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka attityder människor från en kultur som anses 

vara kollektivistisk har kring individualism, samt försöka kartlägga eventuella bakgrundsfaktorer 

till likheter och skillnader i synen på individualism. Studien har fokuserat på nyanlända syrier i 

Sverige då den syriska kulturen anses vara kollektivistisk medan den svenska anses vara 

individualistisk. Totalt har fem personer intervjuats vid två tillfällen vardera genom 

semistrukturerade intervjuer. Även en observation har genomförts under forskningens gång.  

 

Forskningen har baserats på olika teoretiska utgångspunkter kring individualism samt 

kollektivism. Tidigare forskning angående den syriska kulturen samt omvärldens generella syn på 

bland annat Syriens kultur presenteras och ställs gentemot respondenternas svar. Forskningen 

visar på att det finns individualistiska drag bland respondenterna men främst att det inte går att 

kategorisera syrierna som antingen kollektivistiska eller individualistiska. Bakgrundsfaktorerna 

som presenteras i studien är också sammanvävda vilket visar komplexiteten kring forskningens 

syfte.  
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1. Inledning  

Syrien var, i sin helhet, en sekulär stat före inbördeskrigets utbrott. Än idag anses det vara 

sekulärt i de delar som regeringen har kontroll över, andra delar av Syrien ligger under 

oppositionens kontroll och i delar av detta territorium regerar islamistiska rörelser av olika slag. 

Men det är ett stort land och därmed är det stora skillnad på modernitet och hur det fungerar i 

städerna gentemot i landsbygden. I helhet ses landet tillhöra en kollektivistisk kultur där gruppens 

värderingar väger mer än individens tycke (Al-Baldawi, 2014).  

Sverige, som också är en sekulär stat, har däremot en individualistisk kultur och ett 

individcentrerat tankesätt vilket innebär att individen inte är lika beroende av gruppen (Al-

Baldawi, 2014). Det är dock viktigt att komma ihåg att en kultur aldrig är fullständigt individuell 

eller kollektivistisk, utan att det är de olika karaktäristiska dragen som avgör i vilken kategori en 

kultur hamnar (Liu, Volcic & Gallois, 2015).  

För två år sedan kom historiens största flyktingvåg till Sverige. Under år 2015 kom cirka 162 000 

flyktingar hit, och ungefär en tredjedel av de asylsökande flydde till Sverige från inbördeskriget i 

Syrien (Migrationsverket, 2017). Sedan år 2015 har nästan 21 000 asylsökande flyktingar från 

Syrien beviljats uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2017). Snabbt efter att en asylsökande har 

fått ett beslut försöker olika myndigheter att integrera dem i det svenska samhället. De nyanlända, 

som är mellan 20 och 65 år gamla, eller över 18 år om de är ensamkommande, påbörjar 

någonting som kallas för etablering. Sedan år 2013 ingår bland annat utbildning i svenska för 

invandrare (SFI) och samhällsorientering för nyanlända i etableringen (Arbetsförmedlingen, 

2017). 

Genom SFI ska de nya lära sig det svenska språket, men  samhällsorienteringen är ytterligare ett 

försök till att integrera dem och minska kulturkrockarna. Ett av målen för den 

samhällsorienteringen är att deltagarna ska utveckla kunskap om den enskildes rättigheter och 

skyldigheter (Länsstyrelsen, 2017). Denna forskning kommer att behandla hur detta tas emot av 

människor som anses tillhöra en kollektiv kultur där den enskildes rättighet och skyldigheter ställs 

emot gruppen. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna forskning är att spegla individualistisk samt kollektivistisk kultur bland de 

nyanlända från Syrien. Samtidigt kommer forskningen att syfta till att förstå variationer och 

samband mellan individer tillhörande samma kultur och försöka kartlägga eventuella 

bakgrundsfaktorer till variationerna.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka eventuella skillnader på attityden till individualism går att se hos de nyanlända 

syrierna? 

 Vilka bakgrundsfaktorer kan vara av betydelse vid likheter och skillnader i synen på 

individualism? 

2. Bakgrund  

Syrien har sedan några år tillbaka varit ett land som har stått i fokus hos många stora medier på 

grund av det rådande inbördeskriget i landet. Däremot har Syrien inte alltid varit ett land med 

inbördeskrig. Genom historien har Syrien gång på gång uppgetts ha haft en viktig roll i regionen. 

Till att börja med anses Syrien vara centrum för en av världens äldsta civilisationer, och senare 

även ett viktigt genomfartsland för handel, migranter samt krigståg (Globalis, 2017). År 2010 

nådde Syrien en befolkningsmängd på mer än 21 miljoner invånare, men efter inbördeskrigets 

start år 2011 har befolkningsmängden minskat och år 2016 var siffrorna nere på cirka 18,4 

miljoner invånare i landet (Världsbanken, 2017).  

Syrien har under flera år haft hög arbetslöshet, främst hos landets ungdomar. Där har 

arbetslösheten beräknas drabba 20,1% av ungdomarna i Syrien. Bortsett från arbetslöshet har de 

nordöstra delarna av Syrien även drabbats av extremt svåra väderförhållanden sedan 2007 vilket i 

sin tur har krävt att invånarna tvingats emigrera söderut (Hanafi, 2012). Bortsett från dessa 

utmaningar som Syrien ställts inför under åren innan inbördeskriget bröt ut, hade de syriska 

invånarna redan begränsade rättigheter. Vissa delar av landet var dock mer begränsade än andra. I 

städer som till exempel Homs och Daraa där befolkningen övervakats striktare av regimen blev 

även den lokala identiteten starkare och därmed fick upproret sin start (Hanafi, 2012).  

Åren mellan 1970-2000 var Syrien under Hafiz al-Asads styre. Mottot för landet under denna 

period, som även syriska tjänstemän ofta använde, var ”Suria al-Asad” vilket betyder ”al-Asads 

Syrien” (Al-Saleh, 2016).  



Kristina Benjamin Sir & Arbnora Uka 
Globala Studier 61-90, 15HP 
Jönköping University 

3 
 

Detta skapade en identitet utan differens mellan den syriska staten, invånarna och dess ledare. 

Grundtanken och den främsta orsaken till användningen av denna slogan var att försöka skapa 

ett enat Syrien. Under denna tid publicerades en mängd böcker och tidskrifter av olika karaktär 

och opinionsledare fick uttrycka sig och utrymme att diskutera olika politiska ideologier (Al-Saleh, 

2016).  

När Bashar Al-Asad kom till makten år 2000, efter att hans far Hafiz Al-Asad avgått från sin 

presidentpost, refererade ofta den syriska befolkningen till den epok där Syrien var ett med sin 

ledare. Detta var inte längre fallet, denna tid ansågs vara en vars syriska ledare sätts före den 

syriska befolkningen. I samband med maktbytet har även kulturdepartementet blivit striktare 

gällande bland annat publicering av böcker. Men i samband med den digitaliserade världen vi 

lever i idag har även sociala medier såsom exempelvis Facebook och Twitter periodvis begränsats 

i landet (Al-Saleh, 2016). 

Syriens kulturdepartement skapades för första gången när Syrien var i union tillsammans med 

Egypten. Kulturdepartementet var av stor vikt för landets finansiering, stöd och upprätthållandet 

av kulturinrättningar i landet. Dessa inrättningar övervakar även andra mindre verksamheter som 

alla främjar och reglerar kulturella aktiviteter och intellektuell medvetenhet bland den syriska 

befolkningen. Dock har departementets uppbyggnad varierat beroende på ministern om varit 

tillsatt denna roll (Al-Saleh, 2016).  

Det nuvarande minnet som finns bland syrierna angående kulturdepartementet är associerat med 

en kvinna vars namn är Najah al-Attar. Inte bara var hon den första kvinnan att ha rollen som 

kulturminister, hon behöll även denna roll längre än någon annan minister i den syriska 

regeringen. År 2006 blev al-Attar även tilldelad rollen som Bashar Al-Asads vice president och 

åter igen kulturansvarig i landet. Än så länge är hennes roll den högst rankade bland kvinnor i 

Syrien (Al-Saleh, 2016). 

Syriens politiska situation har genom tiden haft ett stort inflytande på landets kultur och dess 

utveckling. Generellt finns likheter som Harb och Smith (2008) beskriver, där syrier tenderar att 

ta beslut utifrån ett humant perspektiv och lägger större fokus på vad ett beslut kan ha för 

inverkan på omgivningen än hur det kommer att påverka individen själv. Däremot finns det 

andra indikatorer som påverkar en kultur, till exempel medier av olika slag. 

Efter flera genomförda forskningar kring Syriens kultur har det framkommit att befolkningen i 

olika delar av landet påverkas mer eller mindre av två olika faktorer: politik och TV-serier eller 

filmer (Al-Saleh, 2016).   
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Den största andelen av befolkningen som anammar en kultur baserad på TV-serier eller filmer 

finns i Damaskus och andra storstäder. Det vill säga att den är väldigt centrerad och även om det 

når ut till en stor andel invånare så är det knappast representativt för landet som helhet. Därmed 

har det syriska kulturdepartementet beslutat sig för att arbeta med båda bitarna (Al-Saleh, 2016).  

Än så länge har kulturdepartementet i Syrien inte haft den kapacitet eller tillräckligt med tillgångar 

att styra över TV-utbudet, vilket har lett till att det blivit den näst största faktorn som påverkar 

utvecklingen av den syriska kulturen. Som ovan nämnt så är det främst TV-serier som sänds, men 

innehåller skiljer sig markant från kulturdepartementets utbud av böcker och tidskrifter som 

domineras av censur (Al-Saleh, 2016). Trots att det idag råder mycket censur inom landet så 

menar Harb och Smith (2008) på att den syriska kulturen innehåller stora variationer och likheter 

likaså. Al-Saleh (2016) beskriver den syriska kulturen på följande vis;  

 

“Syrian culture is by no means static, but continually evolving, and so should be our knowledge 

and understanding of it.”  

3. Metod 

Det finns en mängd olika metoder att använda sig av vid forskning, några metoder är bättre 

anpassade för en viss typ av forskning medan andra är mindre aktuella. Bryman (2011) upplyser 

vikten av syftet med forskningen för att välja rätt metod. Vid forskning som syftar till att pröva 

redan existerade teorier är kvantitativ forskning lämpligare medan kvalitativ forskning anses vara 

lämpligare vid induktiv forskning.  

Syftet med denna studie är inte att pröva teorier, utan snarare att vara teorigenerande, därmed 

beslutades det att forskningen skulle bygga på kvalitativa studier. Däremot kan en kvalitativ studie 

genomföras på olika sätt, bland annat genom olika typer av intervjuer eller observationer 

(Bryman, 2011). I och med att det i tidigt skede bestämdes att använda ett forum där nyanlända 

syrier kunde diskutera ämnen som kultur eller religion, så beslutades det att rikta sig till dessa 

forum och genomföra observationer. Anledningen till att det bestämdes att observationer skulle 

genomföras var för att få en uppfattning av hur diskussioner kring kontroversiella ämnen kan se 

ut och därmed vara säkra på att frågorna passade målgruppen.  

En observation hade inte ensamt kunnat uppfylla forskningens syfte utan det var redan känt i 

förväg att observationen behövde kompletteras. I och med att syftet med observationen var att 

observera diskussioner som uppstod så blev det nästintill ett naturligt val att fortsätta med 

semistrukturerade intervjuer där de kunde fick möjligheten att diskutera på ett djupare plan.  
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3.1 Bakgrund kring metod 

Tidigt i våras hölls ett möte med projektledaren på Jönköpings kommun som under 2017, på 

uppdrag av länsstyrelsen, ska utvärdera SO-lektionerna som hålls för nyanlända runt om i 

Jönköpings län. Totalt deltar omkring 13 kommuner runt om i Jönköpings län. Genom mötet 

framkom SO-lektionernas innehåll samt hur långt respektive kommun hade kommit i 

utbildningen. Utifrån hur långt de olika kommunerna hade kommit gallrades flera av dem bort 

och kvar blev Värnamo kommun och ett samarbete inleddes med Studieförbundet Vuxenskolan i 

Värnamo, som ansvarar för SO-undervisningen.  

För att genomföra en observation finns en rad aspekter som en forskare måste ta hänsyn till och 

fundera kring, främst sin egen roll under observationen (Bryman, 2011). En observatör kan välja 

att vara aktiv under sin observation, vilket innebär att observatören är en aktiv deltagare och till 

exempel diskuterar med under observationen. Observatören kan också välja att vara passiv, vilket 

innebär att denne iakttar och för anteckningar under observationstillfället och inte deltar 

(Bryman, 2011).  

Bryman (2011) nämner också begränsningar och möjligheter med aktiv samt passiv observation. 

För en forskare som genomför en aktiv observation kan det vara lättare för forskaren att få fram 

ett resultat, då forskaren kan vara med och ställa frågor och starta den diskussion som krävs för 

forskningen. Däremot finns det en risk att en aktiv observation leder till att deltagarna styrs åt ett 

håll och resultaten blir därmed inte trovärdigt. Genom en passiv observation är det inte lika 

enkelt att deltagarna styrs åt ett håll eller ett annat, vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Men 

samtidigt kan det bli svårare för observatören om diskussioner eller beteenden i gruppen inte 

överensstämmer med det forskaren behöver för att nå ett resultat (Bryman, 2011). 

Till följande forskning beslutades att genomföra passiva observationer där vi inte deltog i 

diskussioner som uppkom i klassrummet. Detta beslutades för att undvika att ge deltagarna och 

främst respondenterna våra åsikter, och därmed också minimera risken att styra dem åt något 

håll. Detta beslutade även för att öka förutsättningarna till att resultatet blir så trovärdigt som 

möjligt.   

3.2 Pilotstudie  

I och med att intervjuerna skulle baseras på observationer så bestämdes det att gruppen i 

Värnamo skulle bli en pilotgrupp. Bryman (2011) skriver att pilotintervjuer kan komma att bli 

viktiga vid kvantitativ datainsamling men också vid kvalitativ datainsamling.  
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Pilotstudier vid intervjuer kan vara av vikt om det visar sig finnas problem med frågorna och 

intervjuarna ges därmed tid att åtgärda problemen. En pilotstudie kan också ge intervjuare som är 

oerfarna vana och säkerhet, speciellt om intervjuerna ska genomföras på ett annorlunda sätt än 

vad intervjuaren är van vid (Bryman, 2011).  

Syftet med en pilotstudie var främst att samla lite erfarenhet så att resultatet skulle bli trovärdigt 

och korrekt, men också att testa våra frågor. Under pilotstudien deltog vi först i en lektion som 

främst handlade om barnuppfostran. I och med att frågorna som skrevs inför denna pilotstudie 

(se bilaga 1) generellt var öppna frågor kring främst kommunikation och förståelse så upplevdes 

inte det som ett problem. Lektionen pågick i sex timmar och genomfördes på arabiska, men 

läraren tolkade och anteckningar skrevs under lektionstiden. Efter lektionen fanns möjlighet att 

plocka ut en deltagare i taget till intervjuerna. Gruppen av elever bestod totalt av åtta deltagare, 

två kvinnor och sex män. 

Innan intervjuerna beslutades det att läraren inte skulle användas som tolk när deltagarna skulle 

intervjuas. Detta beslut fattades för att öka trovärdigheten kring resultatet, samt för att deltagarna 

inte skulle känna sig i ett underläge. Det fanns inte någon annan tolk på plats, utan läraren valde 

ut en av eleverna som hon upplevde hade gjort mest framsteg i sin svenska och han fick agera 

tolk. Men ganska snabbt märktes en rad missförstånd då en fråga ställdes men svaret var något 

helt annat. Genom intervjuernas gång försöktes en rad omformuleringar av frågorna som ett test 

på om frågorna var för svåra, men missförstånden fortsatte. Så bortsett från oerfarna intervjuare 

var språket ännu en begränsning.  

Bryman (2011) förklarar hur valet av miljö att genomföra intervjuer kan vara avgörande för 

resultatet. I pilotstudien genomfördes intervjuerna i korridoren utanför klassrummet, samtidigt 

som det var rörelse i korridoren. Risken med att genomföra intervjuer i en sådan miljö är att 

respondenterna inte upplever att de är trygga nog att uttrycka sig hur de vill. Därför anses även 

miljön under pilotstudien som en begränsning. Under pilotstudien var det också generellt väldigt 

tyst i klassrummet, det diskuterades inte mycket utan läraren stod för det mesta.  

Därför klassas observationen som ytterligare en begränsning, då den inte gav mycket material till 

intervjuerna och därmed blev resultatet nästintill oväsentligt. Med dessa begränsningar i åtanke 

gick vi vidare ifrån vår pilotstudie. 
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3.3  Observationsstudie och intervjuer  

Det dröjde ytterligare två veckor innan nästa grupp skulle intervjuas, och inför detta säkerställdes 

först att tolk fanns på plats samt att det fanns en bra och avskärmad plats att genomföra 

intervjuer på. Det fanns fortfarande ingen garanti på att det skulle uppstå diskussioner i 

klassrummet, och då det påverkas av utomstående faktorer fanns det inte heller något att göra åt 

det i förväg. I samband med den andra gruppen var också ämnet bytt och de skulle istället prata 

om individens rättigheter och skyldigheter.  

Bryman (2011) understryker att respondenter inte alltid är helt sanningsenliga och att det finns 

risk för att de kan minnas fel. Respondenter kan också komma att svara på ett socialt önskvärt 

sätt. Denna sociala önskvärdhetseffekt innebär att respondenterna inte ger uttryck för egna 

uppfattningar utan för uppfattningar som de tror att intervjuaren har.  

Under pilotstudien upptäcktes främst under intervjuerna hur några av respondenternas svar 

skiljde sig från svar de uppgett i klassrummen. Att undersöka varför och vad de hade för motiv 

skulle kunna bli en forskning i sig, men för att undvika att det blev så igen antecknades mer 

noggrant vilken deltagare som sa vad vid den andra observationen.  

I jämförelse med lektionen som observerades vid pilotstudien var denna kortare och 

observationen pågick under lite mer än två timmar. Även denna grupp bestod av åtta elever, där 

tre var kvinnor och fem var män. Gruppens lärare var en man med syriskt ursprung, precis som 

eleverna, och hela lektionen hölls på arabiska. Men till skillnad från observationen från 

pilotstudien diskuterades det mer i klassrummet och med hjälp av tolk var det betydligt lättare att 

hänga med och föra anteckningar. Efter den genomförda pilotstudien där en observation 

genomfördes var det lättare att veta vad som skulle uppmärksammas vid den observation som 

blev aktuell för studien.  

Vi sökte efter tillfällen under lektionen där diskussionerna blev mer intensiva, för att därefter se 

hur gruppen och läraren hanterar situationen. Intervjuer med fyra av de deltagare som yttrat sig 

oftast under lektionen genomfördes efter lektionens slut. I denna intervjugrupp ingick två 

kvinnor och två män och intervjuerna varade cirka tio minuter vardera.  

Precis som under pilotstudien så förbereddes några utav frågorna i förskott inför intervjun medan 

andra frågor improviserades (se bilaga 1). Till skillnad från pilotstudien så upplevdes vid dessa 

intervjuer inga missförstånd. Respondenterna svarade med hjälp av tolk på frågorna som ställdes, 

dock svarade vissa utförligare medan andra svarade kortfattat.  



Kristina Benjamin Sir & Arbnora Uka 
Globala Studier 61-90, 15HP 
Jönköping University 

8 
 

3.4 Slutliga intervjuer 

På grund av tidsbrist kunde inte djupare frågor ställas, istället mottogs kontaktinformation till 

respondenterna och därefter hölls ett intervjutillfälle till per person och ännu en respondent 

tillades. Vid detta tillfälle ställdes frågor med syftet att komplettera resultatet från det tidigare 

intervjutillfället. Semistrukturerade intervjuer genomfördes som varade i cirka en halvtimme. 

Dessa frågor var dels förberedda, men utrymme lämnades också för frågor beroende på 

respondenternas svar (se bilaga 2). En av intervjuerna genomfördes på engelska medan de övriga 

genomfördes med hjälp av arabisktalande tolk. 

Som ovan nämnt så varierade svaren i längd mellan de olika respondenterna vid det första 

intervjutillfället. En teori kring detta är att det inte fanns tid till att interagera med respondenterna 

och arbeta fram en tillit. Vid det andra intervjutillfället var samtliga deltagare mer engagerade och 

under intervjuns gång blev svaren längre. Efter de sista intervjuerna kvarstår därmed två 

begränsningar: språk samt överförbarhet. I och med att tolken som användes vid det sista 

intervjutillfället inte talar svenska så översattes svaren först till engelska och därefter, vid 

transkriberingen, till svenska. I och med att resultatet alltså översatts vid två tillfällen så anses det 

som en begränsning.  

Bryman (2011) berättar om tillförlitlighet vid kvalitativ forskning och problematiken med 

överförbarhet vid kvalitativa studier.  Vid kvalitativ forskning rör det sig oftast om en liten grupp 

som intervjuats eller observerats och som har någonting gemensamt. I denna studie är gruppens 

gemensamma nämnare att samtliga är från Syrien, men totalt intervjuades enbart fem 

respondenter. Detta leder till att även om forskningen kan ge en övergripande bild av situationen, 

så kan den omöjligt ge en hundraprocentig bild.  

3.5 Redovisning av respondenter 

Vid samtliga intervjutillfällen har respondenterna garanterats anonymitet. Detta beslutades i hopp 

om att svaren skulle bli ärligare om de förblev anonyma. I studien kommer respondenterna 

därför kallas för andra namn, däremot kommer deras ålder, härkomst, utbildning samt hur länge 

de bott i Sverige att presenteras nedanför.  

Den första respondenten kallas för Ahmed, han är 42 år gammal och kom till Sverige för två år 

sedan. Mannen är ursprungligen från Syrien och bodde i staden Qamishli. I Syrien utbildade han 

sig till journalist, och innan han kom till Sverige flyttade han till Irak där han fick chansen att 

arbeta som journalist.  
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Respondent nummer två kallas för Khadidja, även hon är 42 år gammal och hon har bott i 

Sverige i ett år och åtta månader. Hon kommer från staden Aleppo i Syrien, där hon inte avslutat 

någon högre utbildning än gymnasienivå. Khadidja har heller inte arbetat tidigare.  

På tur står den tredje respondenter, Mohammed, som är 32 år gammal. Han kom ensam till 

Sverige för ett år och tre månader sedan och var den enda av respondenterna som inte hade barn 

eller var gift. Mohammed är också homosexuell och bor sambo med sin pojkvän. Han var bosatt 

i Aleppo, Syrien, men studerade engelska på högskolenivå i Libanon på distans. Mohammed 

arbetade på en mängd olika ställen innan han flydde till Sverige.  

Den fjärde respondenten, Nour, var 36 år gammal och kom till Sverige för cirka två år sedan. 

Hon flydde tillsammans med hennes man och barn från Kobane, Syrien. I Syrien avslutade hon 

gymnasiet, och arbetade sen som lärare för yngre barn.  

Den sista respondenten kommer att kallas för Fatime och är 38 år gammal. Fatime kom till 

Sverige för cirka ett och ett halvt år sedan tillsammans med sin man och sina barn. I Syrien 

kommer hon från en liten by nära staden Homs, som kallas Dana. Hon har inte avslutat någon 

utbildning och arbetade heller inte i Syrien. 

3.6 Bearbetning av intervjuer 

Under intervjuernas gång fördes inga anteckningar på vad som sagts då fokus låg hos 

respondenten och för att minimera risken för att missa någon detalj beslutades istället att 

intervjuerna skulle spelas in. Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades 

inspelningarna och inledningsvis sammanställdes samtliga svar från respondenterna för sig. Efter 

att inspelningarna fanns nedskrivna inleddes ett redigeringsarbete gällande språket och 

formuleringarna i svaren. I och med respondenterna själva inte talade svenska och det faktum att 

tolken bott här i bara några år uppstod grammatiska fel och att publicera svaren så ansågs inte 

vara rätt mot respondenterna. Svarens innehåll redigerades inte utan vid denna process låg fokus 

enbart på språket.  

Efter att intervjuerna transkriberats och redigerats påbörjades nästa steg i processen, nämligen 

kategorisera de olika svaren. För att det skulle bli en bra kategorisering där den gemensamma 

nämnaren är enkel att se skrevs frågorna på mindre lappar och därefter delades upp efter 

eventuella likheter. När denna uppdelning av frågorna var avklarad återstod bara att hitta den 

faktiska gemensamma nämnare för respektive grupp av frågor och resultatet blev de tre 

kategorierna: barn, familj och samhälle. 
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Därefter plockades svaren från respektive respondent in i respektive kategori och började skrivas 

om till en löpande text som kompletterades med citat från intervjuerna. Men under denna 

process upptäcktes att blev det för mycket med enbart tre kategorier, det behövde kompletteras 

med underrubriker av något slag. Därefter sågs frågorna över igen för att eventuellt hitta frågor 

som liknande varandra och kunde leda till underrubriker och när denna process var klar återstod 

bara det faktiska skrivandet av resultatet. 

4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Denna teoriöversikt kommer att behandla två i analyser av kulturer vanliga begrepp, nämligen 

dels individualistiska samhällen och dels kollektivistiska samhällen. Med andra ord kommer det 

att ges förklaringar kring kulturer där individen är i centrum samt kulturer där gruppen är i 

centrum. I översikten diskuteras likheter och skillnader mellan sådana samhällen och frågor som 

har att göra med vilka svårigheter som kan uppstå när personer immigrerar från en kultur till en 

annan. Dessutom uppmärksammas konflikter som kan uppstå när individer från samma land har 

olika synsätt trots delad kultur och när de härstammar från samma land. 

4.1 Individualistiska samhällen och individcentrerade tankesätt 

Den svenska kulturen präglas, i likhet med förhållandena i andra västländer, av ett 

individcentrerat tankesätt. Detta innebär att individen kommer först och är inte lika beroende av 

de sociala grupper som finns i samhället. Då fokus ligger på individen snarare än de sociala 

grupper som individen är en del av uppfattas det självständiga ”jaget” som en avgränsad, stabil 

och fri enhet (Kitayama, Markus, Matsumoto, & Norasakkunkit, 2008). De två faktorer som har 

varit avgörande för det individcentrerade tankesättet är industrialiseringen, då denna process i sin tur 

skapade bättre socioekonomiska förhållanden i de allra flesta länder i väst. Men även 

demokratiseringen var en avgörande faktor eftersom den förändrade de förhållanden som tidigare 

funnits mellan individen och den politiska makten (Al-Baldawi, 2014). 

Anledningen till att dessa faktorer har varit avgörande för det individcentrerade tankesättet är att 

de skapade nya förutsättningar för individen att ifrågasätta makten och därmed mer rättvisa 

relationer mellan individen och samhället (Al-Baldawi, 2014). Trots att samhället fortfarande 

utgår ifrån samma sociala normer som tidigare har individen mer befogenhet att tänka fritt 

(Giddens & Sutton, 2014).  
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Individen och det självständiga ”jaget” stävar nu efter att kunna vara unik och skilja sig från andra 

i samhället (Kitayama et al., 2008). Globaliseringen gav människan möjlighet till att leva ett mer 

flexibelt och avslappnat liv, till följd av detta blev även de små valen allt mer betydelsefulla 

(Giddens & Sutton, 2014). 

En annan viktig aspekt som tillhör det individcentrerade tankesättet är att kulturen anses vara 

skuldpräglad, syftet med detta är att individen har både rättigheter och skyldigheter. Skuld handlar 

om någonting en individ har gjort som är fel, eller någonting som individen låtit bli att göra som 

denne borde gjort. För att komma till rätta måste individen inse felet den begått och be om ursäkt 

för detta. För att ha individuella rättigheter har individen även skyldigheter till samhället. En av 

de viktigaste skyldigheterna är att vara en aktiv person i samhället och att ta ansvar för de misstag 

som begås, personen i fråga ska kunna ta konsekvenserna för sina handlingar. Att vara ett 

skuldpräglat samhälle innebär då att individens ansvarstagande är en av de viktiga delarna av dennes 

roll i samhället (Al-Baldawi, 2014).  

Att tillhöra ett individualistiskt samhälle innebär också att de personliga framstegen och 

individens egenvärde ges större vikt än gruppens. Det sociala beteendemönstret utgår från de 

personliga målen, vilket gör att individen uppmuntras till att ägna sig åt och utveckla den tidigare 

kunskapen och anlag (Liu, Volcic & Gallois, 2015).  

Samovar, Porter, McDaniel och Roy (2012) skriver att inom ett individualistiskt samhälle är det 

vanligt att en individ kan tillhöra flera olika grupper men att anknytningarna till dessa grupper är 

väldigt svaga. Detta är på grund av att individen lättare ska kunna byta tillhörighet mellan de olika 

grupper som begärt utan att känna skuld eller ånger. 

4.2 Kollektivistiska samhällen och gruppcentrerade tankesätt 

I många andra länder i världen, speciellt i Mellanöstern, utgår samhället från ett jämförelsevis 

mera gruppcentrerat tankesätt. Det existerar i de flesta länder där staten inte kan garantera folket 

deras mänskliga rättigheter och ge medborgarna stöd och trygghet som de behöver för att leva ett 

bra och sunt liv (Al-Baldawi, 2014). Traditioner och normer inom gruppen anses viktigare än de 

sociala ramarna som tillhör samhället, detta innebär att individen alltid betraktas som en i 

gruppen och att gruppens samtycke är viktigare än individen själv. Utifrån detta tankesätt har 

personer väldigt få individuella rättigheter, det är gruppen som tillför med den kunskap och stöd 

som behövs för att kunna utvecklas och leva (Al-Baldawi, 2014).  
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Individen uppfattas som en kopplad, flexibel och engagerad varelse som är bunden till de andra i 

samhället. Medlemmar i kollektivistiska samhällen tenderar att fokusera och påverkas mer av det 

sammanhängande beteendet i gruppen än det personliga. Nackdelen av ett sådant fokus är att 

individen har svårare att beskriva sig själv i absoluta termer utan att använda sig utav några 

situationsrelaterade referenser (Kitayama et al., 2008). Gruppens bästa kommer alltid i första 

hand, därefter individens rättigheter. Ett gruppcentrerat tänkesätt är skampräglat, detta innebär att 

individens erkännande av sina misstag måste ske internt inför gruppen. Detta i sin tur orsakar att 

skam träder fram bland gruppen som ett kollektivt ansvar i olika sociala relationer (Al-Baldawi, 

2014). 

Dessa sociala grupper kan variera beroende på vart man kommer ifrån. Men de primära 

grupperna i alla kollektivistiska samhällen brukar grunda sig på familj, ort eller grannskap, 

yrkesgrupper, religiös sekt och etnicitet (Liu, Volcic & Gallois, 2015). Individen måste bevisa sin 

lojalitet gentemot gruppen och att följa de gemensamma oskrivna regler som gruppen har. Att 

visa lojalitet till gruppen är en av de viktigaste uppgifter personer har och lojalitet till gruppen 

anses även vara viktigare än lojalitet till staten eller samhället. Därför speglar individens val och 

konsekvenser hela gruppen och de måste noga tänka på sina val och hur de kommer påverka alla 

runt omkring. Att bryta mot regler skadar hela gruppens anseende och det kan även innebära att 

individen som brutit mot reglerna kan få någon form av bestraffning. Vad det är för typ av straff 

varierar beroende på hur stor skadan är som individen orsakat, men även hur starkt band 

gruppen har till varandra (Al-Baldawi, 2014).  

Individer som tillhör ett kollektivistiskt samhälle ser inte det som att de är isolerade från 

omvärlden, utan tvärtom ser de det som en fördel då de aldrig är ensamma om att fatta beslut. 

Ansvarstagandet är alltid fördelat mellan de personer som tillhör samma grupp, därför ses det 

som allas fel istället för att en enskild person ska bli utpekad (Liu, Volcic & Gallois, 2015). 

4.3 Jämförelse av de två kulturerna 

Kulturer är aldrig fullständigt individualistiska eller kollektivistiska. Däremot kan det ses som att 

de är placerade lite mer åt ena hållet än det andra, det vill säga att vissa kulturer har fler 

karaktäristiska drag som passar till en individuell kultur och vissa drag som passar mer till en 

kollektivistisk kultur (Liu, Volcic & Gallois, 2015). Vare sig en individ kommer från en kultur 

med individualistiska drag eller en kultur med kollektivistiska drag förväntas det av individen att 

den följer de normer som är förknippade till den respektive kulturen.  
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För att kommunikation mellan individer som tillhör de olika typerna av kultur lättare ska kunna 

ske är det viktigt att ha kännedom och respekt, men även att de båda parterna tar hänsyn till 

varandras normer (Merkin & Ramadan, 2016).   

Dem olika kulturerna rangordnas som individualistiska samhällen/kollektivistiska samhällen 

baserat på om de har “höga” eller “låga” individualistiska eller kollektivistiska drag (Liu, Volcic & 

Gallois, 2015). Medlemmar av kollektivistiska samhällen visar sig ofta ha ett ömsesidigt beroende 

av gruppen, då medlemmar av individualistiska samhällen å andra sidan ofta visat sig vara mer 

självständiga (Kitayama et al., 2008). 

Hofstedes forskning kring kultur tar upp fyra olika omfattande kulturella dimensioner. Dessa är 

individualism/kollektivism, undvikande av ovisshet, ”power distance” och maskulinitet. 

Individualism och kollektivism är den dimension som anses vara den som tydligast förklarar 

attityder och beteenden bland olika kulturer (Merkin & Ramadan, 2016).  

För att förtydliga detta finns en tabell framställd av Hofstede (tabell 1) som rangordnar länder 

utifrån deras karaktäristiska drag. De länder med låga rankningsnummer kategoriseras som 

individualistiska samhällen, bland dessa hamnar länder som USA, Australien, Kanada, 

Storbritannien och Sverige till, länder som däremot har högre rankningsnummer kategoriseras 

som kollektivistiska samhällen och här hamnar bland annat de länder som tillhör Mellanöstern 

men även de flesta andra asiatiska länder (Samovar, Porter, McDaniel & Roy, 2012). 

Tabell 1 
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I Syrien, i likhet med andra kulturer/länder som har höga rankningsnummer, går det att se 

tydligare drag av visad empati hos individer och dem tenderar även att uttrycka större social 

bekräftelse i sina relationer än de som kommer från kulturer/samhällen som har ett lågt 

rankningsnummer (Merkin & Ramadan, 2016). 

Den främsta skillnaden mellan dessa två typer av kultur är just den att individen antingen är 

beroende av gruppen eller inte. Att komma från en kultur där gruppens betraktelsesätt är 

viktigare än individens enskilda tycke kan vara svårt. Det kan i sin tur även skapa problem mellan 

den så kallade “power distance” som kan finnas bland annat i hemmen mellan mannen och 

kvinnan eller med föräldrarna och barnen. Att det nu är tillåtet att tänka fritt och ha rättigheter 

som beviljar detta kan bli problematiskt (Samovar, Porter, McDaniel & Roy, 2012). 

I ett fall hämtat från boken ‘Migration och anpassning - den okända resan’ (Al-Baldawi, 2014) 

beskrivs en kvinnas situation där denna typ av “power distance” har varit ett problem för både 

hennes förhållande men också för hennes framtid. En ung kvinna från Mellanöstern har kommit 

till Sverige med sin man och sina tre barn. Kvinnan har tidigare jobbat som bibliotekarie och får 

en praktik i Sverige inom samma yrke, för hennes man är det lite svårare att skaffa jobb då han 

jobbade som ingenjör i sitt hemland. Släkten som de hade i Sverige ansåg att hennes jobb skulle 

vara att stanna hemma med barnen och uppfostra dem och att låta mannen jobba istället. 

Praktiken försämrade med tiden både relationen till släkten men också till mannen som tagit 

deras parti, då de betraktade henne som en dålig och oansvarig mamma. Denna situation 

påverkade kvinnans hälsa negativt både fysiskt och psykiskt och hon valde till slut att avsluta sin 

praktik, trots hennes höga motivation, för familjens skull.   

Demokratiseringen har haft en tydligt positiv effekt till individualiseringen, detta på grund av att 

den gav individen mer att tycka till om men även för att individen fick de rättigheter den förtjänar 

och ska ha förfogande till (Al-Baldawi, 2014). I de flesta länder med kollektivistiska samhällen 

håller personer hårt i gruppen då lagen inte försvarar eller bifogar med trygghet till individerna 

som den borde, istället är det gruppen som medför med denna trygghet.  

Det går inte att säga att den ena typen av kultur/samhälle är bättre än den andra då de båda 

erbjuder det en individ behöver, beroende på vilken situation personen befinner sig i. Fördelen 

med en individualistisk kultur är att personer har rätt att välja själva, därmed begå egna misstag 

och lära sig av dessa. Däremot kan det ibland vara skönt att ha den typ av skyddsnät som 

gruppen erbjuder, speciellt som ung och behöver vägledning (Liu, Volcic & Gallois, 2015). 
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Individualism och kollektivism beskriver den relation en individ har med sin grupp. I 

individualistiska samhällen väljer personer att betrakta sig som “självständiga individer” och inte 

som “medlemmar av en grupp”. I kollektivistiska samhällen anses individer att de redan från 

födsel ska integrera sig till gruppen och de synsätt som kommer spegla resten av deras liv (Merkin 

och Ramadan, 2016).  

De största prioriteringar och “mål” som individen har i kollektivistiska samhällen, bland annat i 

Syrien, är familj och framgång. I ett individualistiskt samhälle är det däremot det egna “målet” för 

framtiden som väger mest. Dock går det att se båda dessa mönster i ett samhälle som i Syrien, då 

skillnaden oftast ligger i vilken del av landet personer härstammar (Merkin och Ramadan, 2016). 

5. Resultat 

Nedanför kommer resultatet från observationen samt respondenternas intervjusvar att 

presenteras. Resultatet har tematiserats och delats in under tre olika rubriker: barn, familj och 

samhället.  

5.1 Barn  

För att få en tydligare bild har frågor kring förskola, skolgång och när ett barn blir myndigt ur ett 

socialt perspektiv ställts till respondenterna.  

Förskola 

I Sverige får föräldrar som arbetar eller studerar skicka sina barn på förskola från och med att 

barnet fyllt ett år. Under barnets inskolning är det generellt inte på förskola i många timmar, men 

så småningom börjar föräldrarna jobba eller studera på heltid igen och timmarna på förskolan blir 

längre. Respondenterna fick frågan kring förskola och hur de upplevt att förskoleverksamheten 

samt samhällets inställning när det gäller att skicka sina barn på förskola.  

Mohammed berättade att det finns förskola även i Syrien. Enligt honom var det dock inte vanligt 

att föräldrar skickade sina barn till förskolan då de flesta kvinnor inte jobbar och därmed kan ta 

hand om barnen hemma.  

Däremot har han hört om familjer som skickar sina barn till förskola i Syrien, men då är barnen 

på förskolan i cirka fyra eller fem timmar. Varken Nour, Fatime eller Khadidja skickade sina barn 

på förskolan. Fatime och Khadidja stannade själva hemma med sina barn, men i Nours fall skiljde 

det sig en aning; 
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”Jag jobbade och kunde inte alltid stanna hemma med mina barn, men i och med att jag bodde 

hemma hos min man och hans familj så var de äldre alltid hemma. När jag inte kunde stanna 

hemma med mina barn så gjorde dem det.”  

Ahmed däremot berättar att han skickade sin dotter till förskola under tiden han bodde i Irak. 

Det var någonting som varken han eller hans fru egentligen ville, men de var tvungna. Han sa: 

”Vi var tvungna att göra det i och med att både jag och min fru jobbade och vi hade ingen familj 

som kunde hjälpa oss att ta hand om vår dotter. Men generellt sett så skickas inte barn på 

förskola i Syrien, och vi ville inte heller göra det. Förskolepersonal i Syrien är inte utbildade som 

förskolepersonal i Sverige, och personalen där har inte samma ansvar över barnen som de har i 

Sverige.” 

Fatime, som bodde i en mindre by, berättade att i byn hade de aldrig en riktig förskola som i 

Sverige eller som i städerna runtom i Syrien. Hon förklarade att i och med att hon var hemma 

med sina barn så kunde ibland andra föräldrar som jobbade komma och lämna barnen hos 

henne. I utbyte fick Fatime och hennes familj lite pengar, men de barnen är oftast minst tre år 

gamla.  

Av de fyra respondenterna som har barn är förskola enbart aktuellt för Nours yngste, de övriga 

respondenterna har barn som är för gamla för att gå på förskola. På frågan om Nours tankar 

kring att så småningom sätta sitt yngsta barn på förskola svarade hon följande:  

”Personligen är ett år för tidigt, jag vill spendera mer tid med mitt barn när det fyllt ett. Men 

samtidigt så är det bra att man i Sverige kan skriva in sina barn på förskola, jag tror det 

underlättar för familjen väldigt mycket speciellt om båda jobbar. Om jag behöver så kommer jag 

att sätta min yngsta på förskola, även om jag inte vill att en främling ska uppfostra mitt barn.” 

Om förskola hade varit aktuellt för Fatimes och Ahmeds barn hade båda kunnat tänka sig att 

skriva in dem på förskola. Fatime hade gjort det om hennes man inte hade möjlighet till att 

försörja familjen på egen hand, Ahmed likadant. Khadidja å andra sidan hade inte kunnat tänka 

sig att skicka dem på förskola, på frågan svarade hon: 

”Nu är alla mina barn mycket äldre än så och förskola är inte aktuellt. Men generellt så tycker 

jag att 1år är för lite. Jag hade stannat hemma med mitt barn mer och inte låta någon främling 

uppfostra mina barn. Barnen måste vara med familj de är så små. Jag vill att de ska vara hemma 

med mig till dess att de ska börja skolan. Nu när de går i skolan, och då kan jag jobba om jag 

vill eller ha praktik.” 
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Mohammed har själv inte funderat på om han i framtiden vill ha barn, och inte heller kring 

förskola och huruvida han skulle skicka sitt barn till förskolan eller inte. Men Mohammed 

berättade att han har hört talas om att svenskar skickar sina barn till förskolan redan när barnet är 

ett år, och att de kan vara där i flera timmar. Personligen tyckte han att ett år är alldeles för ungt, 

och han skulle förmodligen inte vilja vara ifrån sitt barn i mer än fyra eller fem timmar när barnet 

är i den åldern.  

Skolplikt  

Enligt svensk lag finns det krav på att barn måste gå i skolan tills de fyller 16 år. Detta kallas för 

skolplikt, och efter att de fyllt 16 har barnet själv rätt att välja om de vill fortsätta skolan. 

Vanligtvis brukar det vara i samma tidsperiod som en ungdom ska göra sitt gymnasieval. 

Respondenterna fick frågan om hur det fungerar i Syrien, och samtliga respondenter hävdade att 

dem inte hade någon lagstiftning kring ett barns skolplikt.  

Ahmed berättade att han upplevde att det vanligaste är att de flesta ungdomar avslutar en 

gymnasieutbildning åtminstone, men det finns undantag. Han förklarade:  

”Om någon inte gör det och hoppar av skolan tidigare så beror det på att de har en tuff situation 

hemma och måste hjälpa till. Det finns inte några regler om att barn måste gå i skolan eller 

obligatorisk skolgång, staten struntar i det.” 

Mohammed, Khadidja och Nour har alla tre avslutat en gymnasieutbildning och de alla kunde 

bekräfta att det inte finns någon lag kring skolplikt, men det vanligaste är att de har en 

gymnasieexamen. Fatime, som inte har avslutat en gymnasieutbildning, berättade hur det var för 

henne:  

”Jag tror inte det finns någon lag om det. Många går i skolan och det är nästan ett måste, speciellt för 

dem i storstäderna. För män är nästan en kandidatexamen från universitet också ett måste, men inte för 

kvinnor. Men jag till exempel var tvungen att hoppa av för att hjälpa min familj, vi hade det inte bra 

ekonomiskt hemma så jag fick jobba istället för att fortsätta skolan.” 

Respondenterna berättade att de inte varit medvetna om denna lagstiftning tidigare, men samtliga 

var skeptiska till den. Mohammed ifrågasatte varför staten bestämt att 16-åringar är vuxna nog att 

ta ett sådant beslut. Fatime ansåg att denna lagstiftning var en av svag punkt i Sverige, hon sa: 

”Det här tycker inte jag är bra med Sverige, en 16-åring är inte mogen nog att bestämma själv.” 
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Ahmed berättade att trots att skolplikten upphör för barn vid 16 år så kommer han inte tillåta 

dem att avsluta skolan innan hans barn avslutat gymnasiet. Han skulle ”tvinga dem” om han blev 

tvungen, för ett sådant val kan inte en 16-åring göra själv utan det måste tas av familjen 

tillsammans så att det gynnar allihopa. Han fortsatte med att det i dagsläget inte hade gynnat 

någon ifall något av hans barn avslutade sin skolgång så pass ung. Efter gymnasiet berättade 

Ahmed att då får barnen bestämma själva hur de vill göra, men inte innan dess. Khadidja var 

också skeptiskt till att låta hennes barn bestämma själva kring sin skolgång, hon sa:  

” Jag tycker det är bra att barn måste gå i skolan tills de är 16, men de är för unga för att själv 

bestämma om de ska fortsätta efter 16 år, för utbildning är jätteviktigt. Jag hade inte blivit så 

glad om mina barn kom och sa till mig att de inte ville fortsätta gå i skolan. Jag vill se mina barn 

må bra och ha en bra framtid och de rätta förutsättningarna för att ta hand om mig och min man 

i framtiden, detta kan bli svårt för dem om de inte fortsätter sin utbildning.” 

Nour var lite osäker på hur hon hade reagerat ifall hennes barn beslutade sig för att avsluta sin 

skolgång. Hon trodde inte att hon någonsin skulle stöta på det bekymret då hon och hennes man 

ofta pratar med barnen om hur viktigt det är med utbildning. I dagsläget upplever hon att hennes 

barn har ”kul” i skolan, och skulle de i framtiden besluta att inte fortsätta sin skolgång hade hon 

löst det då. Om det inte varit på grund av att barnet mår psykiskt dåligt så hade hon försökt 

tvinga sitt barn till skolan, för barnets eget bästa.  

Fatime anser också att utbildning är viktigt, dels för barnets framtid men också för familjens 

bästa. Utbildning och kunskap ökar en individs förutsättningar att få jobb som ger bättre betalt, 

samtidigt som det är bra för en individs personliga utveckling. På frågan om hur hon reagerat ifall 

hennes 16-åring berättat att de inte längre tänkt fortsätta skolan svarade hon: 

”Jag kommer nog fråga mina barn vad de har för plan istället. Jag kommer inte acceptera att de 

bara sitter hemma utan att de lär sig någonting. Om de till exempel skulle säga att de vill arbeta 

med att fixa bilar hade det varit okej för det är också lärorikt och en typ av utbildning. Men de 

kan inte bara stanna hemma när de är 16 år för att de vill det. Har de ingen annan plan 

kommer jag att tvinga dit dem. De är inte mogna nog att besluta sånt här själva.” 

Mohammed ifrågasatte Sveriges barnperspektiv i frågan. Han avslutade med att säga: 

”I Sverige tänker de alltid på vad som är bäst för barnet, eller hur? Varför har man då gjort en 

lag där barn, som är för unga för att tänka långsiktigt, ska ha rätt att ta såna beslut? Barn i 

den åldern kan inte veta vad som är bäst för dem, i det läget är det föräldrarna som vet vad som 

är bäst för sitt barn.” 
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Ett barn blir myndigt 

I Sverige blir en individ klassad som vuxen när denne har fyllt 18 år, dels i juridisk mening men 

även socialt. Detta innebär att nyblivna 18-åringar har större frihet men också större ansvar. En 

18-åring har rätt att flytta hemifrån utan föräldrarnas godkännande, rätt att skaffa körkort, jobba 

och så vidare. Men som förälder är ens barn alltid ett barn, oavsett vilken ålder barnet faktiskt 

har. Några av respondenterna gav sina tankar inför att deras barn ska fylla 18 och bli myndiga.  

Samtliga respondenter instämmer att även i Syrien så klassas ett barn i social mening som vuxet 

kring 18-års ålder, ibland till och med tidigare. Men att vara vuxen i Syrien är inte samma sak som 

i Sverige, här är det vanligare att ungdomar till exempel flyttar hemifrån. En vuxen i Syrien å 

andra sidan är någon som blir en större del av gruppen och börjar bidra mer än vad de gjort 

innan, berättar respondenterna.  

Ahmed, som älskar Sveriges frihet, ser gärna att hans barn också får ta del av den friheten. I 

dagsläget berättade han att han redan låter sina barn fatta beslut som till exempel om de vill äta 

gris eller inte.  

För sin egen del hemma i Syrien så var det viktigt att han även vid 18-års ålder tog beslut utifrån 

familjens bästa, men Ahmed vill inte att hans dotter ska behöva känna samma sak. Han avslutade 

med att säga att: 

”Mina barn kommer alltid att vara mina barn, men jag kan inte styra över dem efter att dem 

fyllt 18. Jag kan försöka hjälpa dem och ge tips, men inte bestämma.  Försöker jag göra det 

kommer de bara vilja dra sig undan mer.” 

Mohammed kan förstå att det som förälder är tufft när barn i Sverige kan bli så självständiga när 

de fyllt 18 år, men han ansåg också att det kunde vara bra. Han trodde att det är mer lärorikt för 

ungdomar att lära sig stå på sina egna ben, samtidigt som det är bättre för deras personliga 

utveckling. Det höll även Khadidja delvis med om, samtidigt som hon sa:  

”Det är jobbigt att tänka på. I Syrien spelar det ingen roll, där behöver familjen varandra mycket 

mer oavsett ålder, men här i Sverige kommer mina barn inte längre att behöva mig sen. Allt de 

behöver hjälp med kan staten hjälpa dem med, utbildning, pengar, hitta jobb. Men jag kommer 

alltid att behöva mina barn, så det är tufft.” 

Nour var, precis som Khadidja, kluven i frågan. Å ena sidan ansåg hon att det är bra för barnets 

personliga utveckling att bli mer självständig, men å andra sidan önskade hon alltid ha kvar sina 

barn hos sig.  
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5.2 Familj  

Som Liu, Volcic & Gallois (2015) pekar på är familj en av de primära grupperna i ett 

kollektivistiskt samhälle. Detta innebär att familjen är delaktig vid varje val som individen gör och 

påverkas av alla handlingar, antingen positivt eller negativt. Saker som äktenskap, sexuell läggning 

eller vem som ska ta hand om de äldre blir beslut som tas och påverkar hela familjen och inte 

bara individen. I detta kapitel kommer respondenternas erfarenheter kring äktenskap, sexuell 

läggning och äldreomsorg att presenteras samt respondenternas tankar kring olikheterna mellan 

Sverige och Syrien. 

Sexuell läggning 

I Syrien är homosexualitet ett kontroversiellt ämne som helst inte ska diskuteras. När Ahmed fick 

frågan svarade han:  

”Homosexualitet för mig är onaturligt och måste botas, vilket är den generella åsikten i Syrien.”  

De övriga respondenterna bekräftade att homosexualitet likställs med sjukdom och att 

homosexualitet till och med kan ses som ett brott i Syrien. Mohammed, som har erfarenhet av 

livet som homosexuell i Syrien, berättade att det finns samlingsplatser för homosexuella i Syrien. 

Dessa mötesplatser är dock dolda, och om fel person skulle få nys om samlingsplatserna skulle 

konsekvenserna bli många och negativa.  

Anledningen till att homosexualitet är så kontroversiellt och tabu ansåg Mohammed ha med 

religion att göra och han berättade att de flesta som ifrågasatt honom har refererat till Koranen. 

Även Khadidja refererade till sin religion, hon svarade:  

”Inom islam är kärlek och äktenskap mellan en man och kvinna, två av samma kön är inte 

okej eller acceptabelt.”  

Därför ansåg även hon att homosexualitet är en sjukdom och inte acceptabelt. Nour berättade 

också att syrier generellt såg på homosexualitet som en synd, vilket leder till att människor som 

kommit ut som homosexuella oftast blir utstötta och i värsta fall rättslösa.  

Ahmed säger att han är ”tacksam” över att ingen i hans familj är eller har varit homosexuell, då 

det kan ha stora konsekvenser på hela familjen. Därför är det vanligt att familjen väljer att ta 

avstånd från den familjemedlem som öppet säger att han eller hon är homosexuell. Mohammed 

berättade också hur de flesta syriska familjerna brukar reagera om det kommer fram att en 

familjemedlem är homosexuell:  
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”Familjer brukar oftast neka om någon anklagar till exempel deras son för att vara homosexuell, 

men om de inte framstår som trovärdiga så säger familjen upp kontakten med sonen.”  

Fatime berättade också hur viktigt det är att inte bekanta sig med homosexuella, når det ut att en 

person umgås med homosexuella så kommer denne också att betraktas som homosexuell. 

Även i Sverige skiljer sig synen på homosexualitet från person till person. Mohammed har vid 

olika tillfällen stött på homofobi i Sverige, men ändå tyckte han att Sverige har gjort framsteg i 

frågan. Idag bor han tillsammans med sin pojkvän, och det finns ingen som kan hindra honom 

från att göra det. Han pratade också om hur orimligt han ansåg att det var för andra att lägga sig i 

vem han väljer att gifta sig med:  

”Jag skadar inte någon annan om jag gifter mig med en man, och ifall det faktiskt skulle vara 

skadligt så påverkas ju ingen annan än mig.”  

Bortsett från det har även homosexuella rätt att gifta sig eller adoptera barn i Sverige, samtidigt 

som det finns lagstiftning som förbjuder diskriminering mot homosexuella. Mohammed 

berättade att han är väldigt lycklig här, men trots att han är i Sverige så kunde han se hur andra 

arabisktalande tar avstånd från honom. Därför har han också beslutat att inte berätta för andra 

syrier att han är homosexuell, utan det får förbli hans ensak.  

Såväl Ahmed som Khadidja ansåg att det är bra att homosexuella har samma rättigheter som 

andra, men de båda ansåg fortfarande att homosexualitet är en sjukdom.  

Att andra är det gör inte dem någonting, men om någon i deras familj skulle komma ut som 

homosexuell skulle det påverka dem också och de skulle klippa alla band med den 

familjemedlemmen. När Ahmed fick frågan om hur han skulle reagerat om någon vän till honom 

kom ut som homosexuell svarade han:  

”Om någon av mina vänner berättade för mig nu att de har det [homosexualitet] så skulle jag 

inte prata med dem mer. Hälsa och korta fraser ja, men inte umgås med dem mer. Igår var jag 

faktiskt med ett gäng syrier och jag misstänker att en av dem har det, så jag pratade kort med 

honom för att vara vänlig men inte mer.” 

Fatime berättade att det är skillnad på hur hon behandlat homosexuella i Syrien och hur hon 

troligtvis skulle behandla en homosexuell i Sverige. Hade hon fått den informationen i Syrien 

hade hon med störst sannolikhet tagit avstånd från personen i fråga, oavsett vilken relation hon 

haft till personen. Men på frågan om hur hon troligtvis reagerat i Sverige svarade hon:  
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”Om en vän hade kommit till mig i Sverige och berättat att hon är homosexuell hade jag nog 

också tagit avstånd. Jag bryr mig om mina vänner och vill att de ska må bra, men det finns 

många araber i Sverige. Om de skulle se mig med en homosexuell kvinna eller man skulle de tro 

att jag också är homosexuell.” 

Däremot om en familjemedlem kommit ut för henne här i Sverige så hade hon skyddat henne 

eller honom. Anledningen till att hon reagerat annorlunda beroende på var hon befunnit sig är 

för den generella inställningen i Sverige gentemot homosexuella. Men Fatime ansåg att det är 

viktigt att stötta sin familj, och familjen ska vara en grupp där medlemmarna inte döms utifrån 

vem eller vad de gillar.  

Svaren från respondenterna varierade, men fyra av de fem vi intervjuat önskade helst att ingen i 

deras familj skulle bli homosexuell. Tre av dem uppgav också att de trodde att det inte hade varit 

okej för dem om deras barn kom ut som homosexuella, samtidigt som de var medvetna om att de 

inte kunde påverka det på något vis.  

Anledningen till att de inte hade accepterat det är för att andra arabisktalande i Sverige hade dömt 

ut hela familjen ifall det kommit ut. Ahmed och Khadidja berättade om hur de skulle försöka 

åtgärda problemet och att de först skulle försöka bota sin son eller dotter om de ”drabbades” av 

homosexualitet, men hade det inte hjälpt hade de tagit avstånd från barnet.  

Äktenskap  

I Sverige har alla rätt att själv välja om de vill gifta sig, och om en person vill gifta sig så har också 

denne rätt att själv bestämma vem den vill gifta sig med. Denna rätt är i själva verket universell, 

då det är en mänsklig rättighet. (United Declaration of Human Rights, 2017) 

Respondenterna fick frågan om hur det fungerar vid giftermål hemma i Syrien, det gavs olika svar 

men samtliga respondenter hade två saker gemensamt. Den ena var familjens påverkan och att 

svaren utgick från en kvinnas val av man. Ingen av respondenterna nämnde någonting om män i 

Syrien och vad som gäller för dem kring äktenskap. Fyra av fem respondenter angav att det 

vanligaste är att familjen väljer ut en man som deras dotter sen gifter sig med.  

Ahmed och Mohammed sa också att oftast har kvinnan rätt att yttra sig om sin blivande man, 

därefter kan familjen antingen välja att leta efter någon annan eller att köra vidare på den utvalda 

killen. Nour berättade om hur det var för henne när hon skulle gifta sig: 

”Jag fick själv välja vem jag ville gifta mig, det viktigaste för min familj var att han var en bra 

man. De träffade honom först och godkände honom, men min familj var inte så strikt.” 
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Fatime var den enda kvinnan bland respondenterna vars familj faktiskt valde ut en man åt henne. 

Hon förklarade valet av man, en släkting, på följande sätt:  

”I mitt fall giftes jag bort till en släkting och jag hade inte något att säga till om. Men det finns en 

förklaring, när en tjejs kusin eller släkting kommer och vill gifta sig med tjejen så har han förtur. 

Då tar familjen inte hänsyn till andra män, för familjen vet oftast mycket om släktingen och 

släktingens familj. Det är säkrare att gifta sig med en släkting än någon annan man i byn.” 

Khadidjas historia kring sitt äktenskap skiljer sig från Fatimes. Hon berättade följande om sin 

erfarenhet. 

”Jag fick gifta mig med den man jag älskade. Faktum är att alla kvinnor i min umgängeskrets 

själv fick välja sin man. Men däremot kan en familj förbjuda ett äktenskap om föräldrarna anser 

att mannen inte är bra nog. Om en familj har förbjudit ett äktenskap så är det omöjligt att gifta 

sig ändå, utan dottern måste istället leta vidare.” 

Fatime berättade att det finns kvinnor i Syrien som får bestämma helt själva vem de vill gifta sig 

med, som Khadidja fick göra, men enligt Fatime är det ovanligt och hon refererade till dem som 

”speciella fall”. Ahmed förklarade också att det har förändrats med tiden, förr var det omöjligt 

för en kvinna att själv välja sin man. Med tiden blir det allt vanligare och vanligare, idag är 

familjen fortfarande en del av valet kring man men de tar mer hänsyn till kvinnans vilja.  

Mohammed var den enda av respondenterna som inte var gift, men han vet om andra kvinnor i 

hans närhet som gift sig och hur det gick till. Han berättade att det är skillnad på vilken familj 

kvinnan kommer ifrån, om de är rika eller fattiga. Mohammed berättade att: 

”Rika familjer i Syrien är oftast mindre religiösa vilket innebär att kvinnan har mer rättigheter, 

även när det gäller val av man. Kvinnor i rika familjer får därför bli kära i nästan vem som 

helst, men familjen måste ändå godkänna äktenskapet. I fattiga familjer bestämmer bara 

familjen, kvinnan får nöja sig med deras beslut.”  

Den av respondenterna som var nöjdast med att familjen inte längre har rätt att lägga sig i 

äktenskapsfrågan i Sverige var Mohammed. Nu kan han, om han vill, gifta sig med sin pojkvän 

utan att någon annan har rätt att lägga sig i eller makten att förbjuda äktenskapet från att ske. De 

övriga respondenterna var mer splittrade i frågan, då de alla vill vara säkra på att deras dotter 

gifter sig med en bra man. De ville såklart också vara säkra på att sönerna gifter sig med en 

kvinna som är duktig och bra, men det var viktigare för dem att säkerställa att dotterns blivande 

man var bra.  
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Ahmed tyckte generellt att Sverige är ett av de länder som har nått längst i denna fråga och som 

arbetar mest för individens frihet. Det är den främsta orsaken till att han valde att komma till just 

Sverige, så att hans barn kan ta del av denna frihet och få göra sina egna val. Men ändå påpekade 

han att:  

”Det är viktigt för mig att jag är säkert vet att min dotter gifter sig med en bra man. Jag vill inte 

inskränka hennes rättigheter, men jag vill bara veta att hon kommer få det så bra som möjligt. 

Jag tror att jag kommer lägga mig i lite och komma med åsikter, men jag kommer försöka lite på 

hennes omdöme.”  

Khadidja sa även hon att hon kommer att försöka hålla sig utanför så mycket som möjligt när det 

gäller äktenskap för alla hennes barn. När frågan om samboskap kom upp var hon däremot starkt 

emot det. Hon förklarade att det är okej om hennes barn väljer att flytta hemifrån, så länge de 

inte flyttar in hos sin pojkvän eller flickvän innan de har gift sig. Även Nour trodde att hon skulle 

överlåta val av blivande man eller fru till sina barn, men att se dem bo sambo med sina respektive 

är någonting hon helst skulle undvika. Båda sa att ett samboskap hade påverkat andra släktingars 

eller vänner från Syriens sätt att se på hela familjen, då det inte är vanligt där som det är i Sverige.  

Fatime ville inte att hennes barn skulle hamna i den situation som hon själv satt i inför hennes 

äktenskap, så hon skulle låta sina barn besluta själv vem de vill gifta sig med. Hon sa även att hon 

hoppas på att hennes man tänker likadant som henne i frågan och att även han låter dem 

bestämma själva. Däremot tyckte hon det är viktigt att familjen får träffa den blivande mannen 

och därefter komma med åsikter. Som vuxen sa hon att både Fatime och hennes man har mer 

erfarenhet än deras barn och kan därmed tidigare se om mannen är god eller inte.  

Fatime tillade också att hon tycker det är bra att individen får besluta själv i Sverige, men trots att 

hon bor här nu så kan hon inte ta helt egna beslut. Hon avslutade genom att säga:  

”Jag är fortfarande bunden till min familj. Så om jag skulle bestämma för att skilja mig nu 

skulle det påverka hela min familj hemma i Syrien. Det är inte ett val som jag kan göra själv 

utan jag måste framföra detta för min familj så får de sen komma med ett beslut. Om jag efter det 

skulle bestämma mig för att gifta om mig så måste det också bestämmas av min familj. Om jag 

skulle göra det utan deras bekräftelse så kan vi råka ut för negativa konsekvenser.”  
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Äldreomsorg 

Respondenterna fick frågan om hur äldreomsorg ser ut i Syrien och vem som tar ansvar för de 

äldre, varpå samtliga respondenter svarade att familjen tar ansvar. Mohammed berättade att det 

finns äldreboenden i städerna och att beslutet om du skickar dina föräldrar dit eller inte trodde 

han berodde på vilken religion de tillhör, han sa följande:  

”I Syrien tar muslimerna hand om sina föräldrar, men de kristna kan ibland lämna över sina 

föräldrar till ålderdomshem. Anledningen till att muslimer inte gör detta är för att deras föräldrar 

blir arga och det skapar deras rykte. De kristna gör det för att deras religion är mer human och 

de är lättare mot varandra, de värdesätter varandras beteende mer.” 

Nour kunde inte minnas att hon hört talas om äldrevård i Syrien, inte Fatime och Khadidja heller. 

Fatime hade däremot hört om fall där barnen inte tagit hand om sina åldrande föräldrar, men hon 

visste inte vem som tagit hand om dem istället.  

Det är inte helt problemfritt att överlåta ansvaret om sina föräldrar till någon som inte är familj, 

utan det drar skam över hela familjen. För Khadidja var det solklart att barn ska ta hand om sina 

äldre, då hon sa följande:  

” I Syrien tar ens barn hand om sina föräldrar, det är normalt och det är så det ska vara. Först 

tar föräldrarna hand om barnet, sen tar barnet hand om föräldrarna.” 

Ahmed hade, precis som Mohammed, hört talas om äldreboenden i sin stad. Men även han sa att 

det var ytterst ovanligt för familjer att skicka sina äldre till ett sådant ställe och la till:  

”Om du skickar iväg din mamma eller pappa till ett äldreboende i Syrien så är det ett tecken på 

att du inte bryr dig om din egen familj. Du vill inte ta hand om dina egna föräldrar. Familj är 

viktigt hos oss och främst föräldrarna, en sådan grej gör att hela samhället tittar på dig på ett 

annat sätt.” 

Men Ahmed förklarade även att det finns undantag. Om en äldre familjemedlem är sjuk och i 

behov av vård så är det okej att lämna dem på sjukhus. I bästa fall stannar de äldre på sjukhuset 

tills de blir bättre, och då får familjen hämta hem den äldre igen. Men då poängterade också 

Ahmed att de äldre skickas till ett sjukhus, absolut inte äldrevård.  

Samtliga respondenter var väl medvetna om skillnaden mellan Sverige och Syrien i frågan om 

äldreomsorg. Men några av respondenterna tvivlade starkt på att de skulle reagera positivt om 

deras barn beslutade att sätta dem på ett äldreboende.  
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Ahmed berättade att om han haft sina föräldrar här i Sverige hade han aldrig vänt sig till ett 

äldreboende. Han förklarade att det till största del beror på att han inte har träffat dem på 20 år, 

och om han skulle träffa dem igen hade han aldrig släppt taget. Gällande sig själv och hans barn 

sa han:  

”Vad gäller mig själv och mina barn så ska jag göra allt så att de inte sätter mig där. Jag arbetar 

redan för att inte utsätta mig och min fru för det, och försöker skapa en bra relation mellan mig 

och min dotter. Jag kommer inte att tvinga henne [hans dotter] att ta hand om mig när jag blir 

gammal, men jag arbetar för att hon själv kommer att vilja det.” 

Mohammed har suttit med när hans pojkvän och svärmor diskuterat detta. Hans pojkvän frågade 

då sin mamma om hon ville bo hemma eller i äldreboende. Hon hade bestämt svarat att hon ville 

bo hemma så länge som möjligt, ett val som Mohammeds pojkvän beslutat att agera efter. 

Mohammed tyckte det var ett bra sätt och sa att om hans mamma varit med honom i Sverige 

hade han troligtvis låtit henne ta det beslutet. Däremot hade han kunnat tänka sig göra undantag:  

”Om min mamma inte skulle vara kapabel till att ta det beslutet själv hade jag gjort det åt 

henne. Då hade jag tänkt över hur sjuk hon är och hur mycket vård hon behövt, sen ställt det mot 

vad jag kan hjälpa henne med. Om behovet av hjälp varit större hade jag beslutat att placera 

henne i ett äldreboende, oavsett om hon var okej med det eller inte. Men då hade jag besökt henne 

hela tiden.” 

Nour och Fatime var eniga om att ifall deras barn inte var kapabla till att ta hand om dem när de 

blivit äldre så hade båda varit okej med att bo i äldreboende. Men det hade absolut inte varit 

acceptabelt om barnen inte kände att de ville ta hand om sina föräldrar. Fatime lade också till 

följande:  

”Om jag blir sjuk eller galen så är det klart att de ska be om hjälp, men om mina söners fruar 

bara inte skulle vilja ta hand om mig så är det inte okej. Jag har tagit hand om mina söner hela 

deras liv, då är det otacksamt att skicka iväg sina föräldrar så.” 

För Khadidja fanns det inget scenario som möjligtvis skulle kunna gottgöra att hennes barn satt 

henne i ett äldreboende. Hon avslutade med att säga:  

”Jag hade vägrat, det är otacksamt att skicka sina föräldrar till ålderdomshem. Man gör inte så. 

Men jag hade väl varit gammal då så jag kanske inte hade kunnat göra så mycket. Jag vet inte 

vad jag hade gjort åt det, men det hade krossat mig om de gjorde så.” 



Kristina Benjamin Sir & Arbnora Uka 
Globala Studier 61-90, 15HP 
Jönköping University 

27 
 

5.3 Samhälle 

Detta kapitel kommer gå djupare in på skillnaderna på arbete, jämställdhet och skyddsnät och hur 

dessa olika områden behandlas i Syrien men även vad respondenterna tycker kring hur det 

fungerar i Sverige. 

Arbete 

I Syrien är det en självklarhet att männen i varje hushåll har minst ett arbete för att försörja sin 

familj. Att försörja familjen är deras främsta uppgift som familjemedlem. Kvinnan i hemmet ses 

oftast som hemmafru och hennes främsta uppgift är att ta hand om hemmet och uppfostra sina 

barn. Vill en kvinna i Syrien arbeta är inte detta alltid utan någon protest, dels från närstående 

familj men också från staten. 

När frågan ställs till respondenterna om hur de upplever att det fungerar i Syrien och hur vanligt 

det är att män respektive kvinnor arbetar gav respondenterna ungefär samma svar. De håller alla 

med om att det ser olika ut beroende på om de bott i en storstad eller om de kommer från en 

liten by. Är det invånare som bor i en by arbetar de oftast i sina egna hem med att ta hand om 

andras barn, ifall det är så att de barnen har föräldrar som måste iväg för att arbeta. I storstäder är 

det så att kvinnan kan arbeta om hon vill, trots att detta inte är allt för vanligt.  

Är det så att hon arbetar är detta inte på grund av dålig ekonomi, utan tvärt om, familjen har det 

redan så bra ställt så att det ger kvinnan friare händer till att göra annat under dagarna. En av 

respondenterna, Mohammed, berättade även att kvinnorna i samhället försökte få en ändring på 

lagen och hur det resulterade: 

”Före kriget började kvinnor protestera för deras rättigheter att jobba. Men religionen tillät ändå 

inte kvinnan helt och hållet att jobba och få sin frihet. De vanligaste jobben som kvinnor hade var 

i klädaffärer, kontorsarbete och arbete hemma med barnen”. 

I jämförelse med andra länder kan Sverige framstå som ett jämställt land i frågor som rör arbete. 

Det är också därför det är vanligt att män och kvinnor arbetar tillsammans på alla möjliga 

arbetsplatser och inom många branscher. Men när frågan ställs till respondenterna om vad de 

tycker om detta ges blandade svar. De flesta tyckte att det är kul att män och kvinnor kan arbeta 

tillsammans på samma arbetsplats utan att detta ska skapa problem i hemmen, men även att 

kvinnor har möjlighet att få samma jobb som män, som till exempel lastbilschaufför. 

Respondenten Ahmed la även till att: 
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 ”Traditionsenligt så ska mannen jobba och kvinnan vara hemma. Så var det även för mig i 

Syrien, men när jag och min familj flyttade till Irak så jobbade både jag och min fru. Kostnaderna 

blev ganska höga så vi var tvungna att hjälpas åt, även här i Sverige vill jag att min fru ska 

jobba för då kan vi hjälpa varandra mer. Det är också dyrare i Sverige så det räcker nog inte om 

bara jag jobbar”.  

Det pratades även om att behovet att skicka sina barn till förskola ifall båda föräldrarna jobbar, då 

sa Fatime: 

”Om min man inte ensam hade kunnat försörja oss hade han nog varit okej med att skicka 

barnen till förskola så att jag också kan jobba. Men om han får in tillräckligt med pengar så 

hade jag inte lämnat dem på förskola.” 

Det som inte var så uppskattat bland de kvinnliga respondenterna var frågan om deras tankar 

kring att arbeta i en mansdominerad bransch. Bland de svaren som ges nämns det att ifall de hade 

varit tvungna att jobba i en mansdominerad bransch så hade de gjort detta, men att detta inte 

hade varit det ultimata valet. När frågan ställdes till Fatime berättade hon om andra svårigheter 

som hon skulle kunna stöta på ifall hon fick arbeta i en mansdominerad bransch:  

”Det skulle inte se bra ut om mina syriska vänner fick veta att jag jobbar med män. Män förstår 

inte heller kvinnor på samma sätt som kvinnor förstår varandra, så i första hand hade jag inte 

valt att jobba på ett ställe där många är män”.  

Jämställdhet 

När det pratas om jämställdhet i Syrien är det lätt att bara tänka på skillnaderna på rättigheter 

mellan man och kvinna, men det är viktigt att komma ihåg att det finns även andra faktorer som 

det skiljer mellan en hel del så som vilken religion individen tillhör, dennes ekonomiska situation 

och etnicitet. Enligt respondenterna är den syriska lagen bara lite text på papper och inget som 

fungerar i praktiken eller är gynnsamt för dess medborgare.  

I Sverige är vi alla lika inför lagen och vi är medlemmar i samhället på samma villkor, detta var 

inte fallet i Syrien, menade de flesta respondenter. När denna fråga ställs till respondenterna ser 

svaren ganska olika ut. Ahmed berättade om sina egna erfarenheter från olika arbetsplatser och 

tar upp hur svårt det kan vara i samhället om man inte är etniskt kurd, han säger:  
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”Det är väldigt stora skillnader på Sverige och Syrien. Jag själv är kurd, och har inte samma 

rättigheter som syrier har. Till exempel kan jag bli diskriminerad på en arbetsplats på grund av 

att jag är kurd, genom att de inte ger mig en viss position bara för att jag är kurd. Om du har 

gott om pengar i Syrien är du dessutom laglös, eller om du känner någon som arbetar för staten. 

De kan göra vad de vill utan att bli straffade.”  

Enligt Khadidja har det inte varit några svårigheter för henne som kvinna i ett mansdominerat 

land som Syrien är. När frågan ställs svarade hon att: 

”Jag har aldrig haft problem för att jag är tjej i Syrien. Jag har gått i skolan utan problem, 

hemma har jag kanske gjort mer än min man men det har ändå varit bra. Jag har aldrig upplevt 

att jag blivit illa behandlad på grund av att jag är tjej och jag kan tycka att de andra överdriver 

lite.” 

Frågan om jämställdhet togs också upp under observationen och läraren diskuterade ett antal 

brister med det syriska systemet. Så småningom avbröts han av Khadidja, som inte riktigt höll 

med läraren: 

”Du får Syrien att låta som ett land från medeltiden, men egentligen är det inte så. Jag har aldrig 

blivit sämre behandlad. Syrien är inte som andra länder, det är inte som i Afrika!” 

Efter Khadidja var klar bad Fatime om att få ordet, och hon svarade Khadidja såhär:  

”Jag kan inte prata om andra än mig själv. Men jag fick inte gå klart skolan, mina föräldrar 

valde ut en man till mig och jag fick inte säga emot. När jag och min man flyttade till Dubai 

började jag arbeta som frisörska, men när min man sa det till mina föräldrar blev de jättearga. 

Du kanske hade det bra, men alla har inte haft det som dig. Om jag hade varit en kille hade jag 

inte haft något av dessa problem.”  

Vid intervjutillfället frågades Nour kring det Fatime och Khadidja pratat om i klassrummet. Nour 

höll med om det Fatime sa till en viss grad, men hon förstod också Khadidja i fråga. Hon 

berättade att: 

”I hemmet var det alltid lika mellan mig och min man och han hjälpte till hemma om jag 

behövde. Från statens sida var det lite annorlunda, där är alltid mannen först.” 

När frågan ställdes till Mohammed tog han upp viktiga ämnen som inte någon av de andra 

respondenterna tog upp tidigare: 
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”I Syrien har vi självklart lag, men de rika, politiker och de som är shia, eftersom presidenten är 

shia, står oftast över lagen. Vår lag är bara på papper, den funkar inte i verkligheten. Om du är 

rik kan du äta de fattigare, och om du är en person med makt kan du alltid tysta ner lagen, men 

allt händer under bordet.”  

Mohammed berättade även om hur lättad han är över att komma till Sverige. Han ansåg att lagen 

nu verkligen är på hans sida, till skillnad från hemma i Syrien, där han uppgav att han blivit sämre 

behandlad än någon av de andra respondenterna: 

”För mig är detta mer personligt, jag är homosexuell. Att vara homosexuell i Syrien innebär att 

du inte har någon lag som skyddar dig och du har inte heller några rättigheter. Nu när jag är i 

Sverige vet jag att ingen kan göra mig illa för lagen skyddar mig. Jag älskar Sverige för det.” 

De kvinnliga respondenterna har alla olika infallsvinklar i sina svar, men det de alla har 

gemensamt är hur viktigt och bra det är med ett jämlikt samhälle eftersom deras barn ska växa 

upp här i Sverige. Trots att det kan vara jämställt hemma berättade Nour att den främsta 

lättnaden är att hon aldrig behöver oroa sig över att hennes barn, speciellt hennes döttrar, 

någonsin kommer att bli utnyttjade av staten då lagen alltid kommer att vara på deras sida. Fatime 

håller med om detta och säger i stort sätt samma sak, men hon lägger även till: 

”Jag älskar att alla står lika inför lagen i Sverige. Det gör att jag känner mig friare och jag vågar 

säga ifrån om någonting inte är rätt eller om någon behandlar mig dåligt. Men om jag skulle sitta 

i Sverige med en grupp män från Syrien så blir jag ändå tillbakadragen, för jag vet hur männen 

tänker och att jag måste vara tyst.” 

Detta är en viktig aspekt att komma ihåg, trots att individer kommer till en ny kultur och lyckas 

integrera sig betyder inte det alltid att de gamla vanorna och beteenden försvinner. För att få det 

bästa slutresultatet är det viktigt att lära sig kombinera de två kulturer dessa individer nu bär med 

sig. 

För Ahmed var detta en fråga som berörde djupt, främst för att han är kurd och därmed tillhör 

en etnisk minoritet i Syrien, och har därför själv gått igenom en hel del. Han var lättad för att 

hans barn kommer att slippa detta. Han nämnde att: 
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”Jag tycker det är jättebra att vi alla står lika inför lagen. I Sverige spelar religion, etnicitet, kön 

eller pengar ingen roll. Detta var den främsta anledningen till att jag valde att komma till just 

Sverige. Jag vill inte att mina barn ska ha det svårare i livet på grund av etnicitet eller kön, och 

det kommer dem inte att ha i Sverige. Det finns inte likheter mellan Syrien och Sverige när det 

gäller lag och rätt, vilket är bra för det finns inget positivt i Syriens sätt.” 

Skyddsnät 

Respondenterna berättade att det är vanligt att de Syriska invånarna inte känner att de kan vända 

sig till staten när de behöver hjälp, och att de syriska myndigheterna inte erbjuder samma hjälp 

som de svenska myndigheterna gör. Därför ställdes frågan till respondenterna om hur de 

upplever att skyddsnäten fungerar i Syrien, vid till exempel arbetslöshet eller missbruk. De flesta 

respondenterna höll med om att det inte går att förlita sig på staten och att det är familjen eller 

gruppen man får vända sig till.  Ahmed berättade att de får försöka ta hjälp av familjen så länge 

de kan och att: 

”Väntar man på statens hjälp i Syrien så kommer man svälta ihjäl innan hjälpen kommer.” 

När frågan ställdes till Mohammed svarade han med ett liknande svar men han tillägger att 

individen måste försöka hitta ett nytt arbete så snart som möjligt. Då det bli en stor börda för 

familjen att helt plötsligt behöva försörja en till familjemedlem. Förutom att vända sig till 

familjen, vilket de allra flesta sagt, la Fatime även till: 

 ”Det är inte ens någon idé att försöka rikta sig till staten. Staten bryr sig inte, men där finns det 

några organisationer som kan hjälpa dig om man inte vänder sig till familjen men familjen är 

vanligast”…”Om jag hade hamnat i en utsatt position hade jag ändå vänt mig till min familj i 

första hand. Jag hade också velat att mina barn vänder sig till mig om de någonsin skulle hamna 

i problem. Jag kanske skulle vända mig till staten sen, men inte i första hand. Familj är familj, 

vi kommer alltid ta hand om varandra och hjälpa varandra utan att kräva någonting tillbaka.” 

När frågan ställs om missbruk var respondenterna eniga om att det inte är lika lätt att ta hjälp av 

familjen i ett sådant läge. Igen, så grundas detta utifrån den kollektivistiska kulturen som också är 

skampräglad, vilket tydligt framkommer i svaren från respondenterna. Mohammed sa:  

”Är man alkoholist eller drogmissbrukare brukar staten mest vilja gömma det och inte hjälpa de 

personerna.” 
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Alla respondenter håller med om att de tycker de svenska myndigheterna är bra och att det går att 

lita på dessa, därför hade de inte haft några problem med att vända sig till olika myndigheter vid 

behov. Nour säger även att hon i Sverige inte behöver oroa sig för att staten ska lura henne ifall 

hon bad om hjälp. Däremot la Khadidja till att nackdelen med att vända sig till myndigheterna 

och inte riktigt ha familjen på sin sida kan vara ensamt, hon sa: 

”Jag har inte längre min familj och släkt att vända mig till när det behövs, och jag kan inte vända 

mig till staten för allt.”  

Av alla respondenter var det Ahmed som tyckte att det kändes besvärligt att behöva vända sig till 

staten och de olika myndigheterna här i Sverige, hans motivering löd: 

”Jag tycker det är bra att myndigheter i Sverige kan hjälpa någon som är i behov av hjälp, men 

jag skulle aldrig vända mig till myndigheter. Jag vill inte vara en börda för samhället och det har 

alltid varit så. Andras skattepengar ska inte gå till mig, inte när Sverige redan hjälpt mig och 

min familj så mycket. Jag vänder mig varken till familj eller till staten, jag vill inte sätta mig själv 

i en situation där jag behöver någon annans hjälp för att klara mig.” 

I Syrien är tre ämnen som anses vara tabu att prata om, dessa är politik, religion och sex. När 

frågan ställdes om vad respondenterna tycker om detta och hur de kommer hantera det med sin 

familj nu när de är i Sverige håller alla med om att det känns bra att det är nu öppet och okej att 

prata om detta. De respondenterna som har barn nämnde alla att det känns bra att kunna prata 

öppet om dessa ämnen med sina barn då det är viktiga saker för dem att veta. De ska inte behöva 

gömma saker för sina barn eller inte kunna svara på vissa frågor som deras barn ställer. Nour sa:  

”Jag kommer att prata mer öppet om det. Jag var redan öppen om saker och ting i Syrien, men i 

Sverige är man fri och mina barn är fria. Därför kommer det att vara lättare att prata fritt om 

det och det är också därför som jag kommer att göra det.” 

Religion 

Då religionen, islam, är en viktig del av det vardagliga livet för invånarna i Syrien ställdes frågan 

till respondenterna hur det fungerar i Syrien och vad de tycker om att det är religionsfrihet i 

Sverige. Respondenterna sa alla att barnen föds in i religionen och att de ”ärver” den religionen 

som deras föräldrar har. De la även till att byte av religion kan medföra stora konsekvenser för 

den individen, i värsta fall till och med hedersmord.  
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Nour berättade att då individen vet om att byte av religion har stora konsekvenser är det ingen 

som vågar göra detta, utan man håller sig till gruppen och de normer som samhället har. När 

Fatime fick frågan svarade hon:  

”I Syrien föds barn in till den religion som föräldrarna tillhör. Det är viktigt där, din religion 

säger mycket om vem du är. Även om individen själv inte bryr sig om sin egen religion så kommer 

han eller hon dömas av samhället efter religion, vilket också är en avgörande faktor till att 

individer inte vågar byta religion även om de vill detta.” 

Respondenterna fick svara på vad de hade tyckt ifall en familjemedlem eller en vän hade valt att 

byta religion. De flesta respondenterna berättade att de inte hade kunnat stoppa sina barn ifall det 

var så att de skulle vilja byta religion. Mohammed sa:  

”Religion är mellan dig och gud, så jag kan inte bestämma hur de ska leva sitt liv.”  

De flesta respondenter instämde med Mohammeds påstående. Nour la också till att så länge de 

inte gjort det bakom ryggen på henne så hade det varit acceptabelt. Ahmed sa också att: 

”Jag tänker långsiktigt här, jag kommer göra mitt bästa att uppfostra mina barn på ett sätt som 

gör att de inte skulle vilja byta religion. Men skulle det nå dit så skulle jag inte förbjuda dem eller 

ta avstånd från dem. Vi är inte speciellt religiösa i min familj, så det är inte viktigt för mig. Men 

jag hade nog ändå blivit chockad, just för att jag inte är religiös.”  

När frågan ställdes till Khadidja va hennes svar väldigt annorlunda från de andra respondenterna, 

hon sa: 

”Jag hade inte tyckt det var okej om mina barn kom och sa att de ville byta religion. Jag är 

väldigt religiös och mina barn har blivit uppfostrade utifrån de värderingar och tankesätt som 

finns inom islam. Jag skulle inte förstå varför de skulle vilja byta religion.” 

Angående religionsfrihet och skillnaderna mellan Syrien och Sverige tillade Ahmed att: 

”I Syrien har det [religionsfriheten] blivit värre med tiden. Även om det varit dåligt ett tag så 

är det mycket värre idag, men det har med ett grupp-tänk att göra. Du kan inte bara byta 

religion sådär för du kan inte bara tänka på dig själv, du måste ta hänsyn till sin familj också. 

Religion där är viktigt, men Sverige är en sekulär stat och det tror jag är bra. Jag tror att om 

Syrien också blev sekulärt så skulle religion inte längre vara lika viktigt och det skulle bli mindre 

konflikter.” 
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6. Diskussion  

I detta kapitel kommer resultatet knytas an till teoriöversikten och diskuteras med syftet att 

besvara frågeställningarna. Diskussionen kommer vara uppdelad i två delar, där den första 

frågeställningen besvarar i diskussionens första del, därefter besvaras den andra frågeställningen.  

6.1 Attityder kring individualisering 

Trots att de nyanlända respondenterna har kommit ifrån samma land, Syrien, går det att se stora 

skillnader på attityder kring olika frågor. Under intervjuerna kunde attityden och tankarna kring 

individualisering variera beroende på vilken fråga som ställdes, medans andra frågor gick det att 

se likheter i deras tankesätt och attityd. 

Varje förälder vill sitt barns bästa, därmed anses utbildning vara något utav de absolut viktigaste. I 

Sverige är det skolplikt till personen blir 16 år gammal. Respondenterna höll alla med om att de 

vill att deras barn ska fortsätta sina studier efter att de fyllt 16, speciellt i ett land som Sverige där 

de ansåg att individen har alla förutsättningar för att lyckas. De alla ansåg även att en individ är 

vid 16 års ålder för ung för att kunna välja själv ifall denne vill fortsätta sin gymnasieutbildning. 

Några av respondenterna diskuterade hur deras barn val att avsluta sin skolgång skulle påverka 

deras framtid och rykte.  

Under teorikapitlet ges en förklaring av Al-Baldwin (2014) kring kollektivism och individens vilja, 

där står det: ”Detta [kollektivism] innebär att individen alltid betraktas som en i gruppen och att gruppens 

samtycke är viktigare än individen själv.”. Genom att respondenterna kopplade sitt barns skolgång till 

sin egen framtid eller familjens rykte så är det, utifrån forskningens teoretiska utgångspunkt, 

tecken på ett kollektivistiskt tankesätt. 

När det kommer till arbete, speciellt om kvinnor på arbetsmarknaden, berättade respondenterna 

att det kan se väldigt olika ut, men att det överlag inte är vanligt att kvinnan i hushållet arbetar. 

Att vara hemmafru (vilket innebär att de tar hand om hemmet och barnen) anses vara deras 

största uppgift, berättade respondenterna. Khadidja och Nour, som båda kommer från större 

städer i Syrien, hade kunnat tänka sig arbeta i Sverige utan problem uppgav dem. Fatime uppgav 

också att hon kunde tänka sig det, men hennes man var tvungen att godkänna det. Fatimes svar 

går därmed att relatera till de teoretiska utgångspunkterna kring kollektivism som tar upp just 

”power distance” i hemmet mellan till exempel en man och kvinna (Samovar, Porter, McDaniel & 

Roy, 2012).  
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Likaså det faktum att det inte var uppskattat bland respondenterna var för kvinnan att jobba i en 

mansdominerad bransch, detta mest på grund av religionen och den skammen att behöva berätta 

det för familj och vänner. 

I Sverige finns det äldreboenden runt om i landet, det är vanligt att föräldrar placeras ut i dessa 

typer av boenden när de blir för gamla och barnen inte längre vill/kan ta hand om dem. I Syrien 

är det allra vanligaste att familjen tar ansvaret över de äldre i släkten och tar hand om dem i 

hemmet. De nyanlända syriska respondenterna håller med om tanken kring att personer i Syrien 

inte skickar iväg sina föräldrar är på grund av att kulturen är skampräglad, vilket Al-Baldawi 

(2014) skriver en del om, rädslan för att andra ska tala illa om ens familj och ifrågasätta ens 

lojalitet.  

Den vanligaste anledningen till att personer i Syrien skulle skicka iväg sina föräldrar till någon 

form av ålderdomshem är ifall de är så pass sjuka att de behöver professionell vård. Trots att det 

är vanligt i Sverige, säger respondenterna att de förmodligen inte hade reagerat positivt om deras 

barn beslutade att placera dem i ålderdomshem, men att de hade förstått barnens beslut. Återigen 

överensstämmer respondenternas svar till stor del med de teoretiska utgångspunkterna kring 

kollektivism, då några av respondenterna menade på att det var barnens tur att ta hand om 

föräldrarna.  

Frågan angående sexuell läggning var den som väckte mest reaktioner från respondenterna. De 

flesta respondenter höll med om att det är ett ämne som inte diskuteras i Syrien och att det till 

och med likställs som en sjukdom och att kan ses som ett brott, och därmed även drabba 

familjen. Inställningen till homosexualitet varierade i en väldigt liten grad, men att analogin var att 

de alla skulle ha svårt ifall deras egna barn kom ut som homosexuella. En del av respondenterna 

refererade till homosexualitet som en sjukdom, samtidigt som majoriteten tyckte att det är väldigt 

bra att även homosexuella i Sverige har samma rättigheter som alla andra. 

De respondenterna som ansåg homosexualitet som en sjukdom var även de som sa att de skulle 

ta avstånd från de i sin omgivning om de skulle komma ut som homosexuella, till och med deras 

egna barn. Minoriteten av respondenterna, som hade en mer öppen syn på homosexualitet, sa att 

de hade tyckt det var svår om deras barn kom ut som homosexuella men att de ändå hade stöttat 

dem i deras beslut och inte heller ge andrum för någon utomstående att behandla dem illa.  

Samtliga respondenter utom en, Mohammed, hade ett kollektivistiskt tänk i frågan. Även om 

svaren varierad till viss grad så uppgav trots allt fyra av fem respondenter att de skulle ta avstånd 

från homosexuella på grund av eventuell ryktesspridning från andra arabisktalande.  
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Som Al-Baldawi (2014) uppger så kan en individ som bryter en regel eller en norm straffa hela 

gruppen, och för att gruppen ska fortsätta vis sig stark kan gruppen därmed välja att ta avstånd 

från individen. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna kring individualism däremot så liknar det 

Mohammeds tankesätt mer än det kollektivistiska. 

Att önska sitt barns bästa gäller inte bara utbildning, utan även äktenskap. Att få välja din egen 

partner är en universell rätt som varje människa har. Men detta är inte alltid applicerbart i alla 

kulturer runt om i världen. I Syrien, berättar respondenterna, att det är främst familjens val som 

påverkar vem kvinnan får gifta sig med. Det är vanligt att kvinnan som ska giftas bort får säga till 

om vem det är hon vill gifta sig med, dock är det i slutändan ändå familjen som bestämmer om 

denne är ”värdig” eller inte.  

Respondenterna höll med om att det har ändrats med tiden och att det idag är mycket lättare för 

en kvinna att få välja helt själv, då det för några år sedan ansågs som omöjligt. I Sverige är det 

fritt för individen att välja partner, oavsett religion, etnicitet och kön. De nyanlända 

respondenterna var splittrade till tanken gällande deras döttrar som ska gifta sig här i Sverige. 

Anledningen, säger dem, är att de vet att de inte kan lägga sig i barnens val men att det kommer 

att vara svårt då de verkligen vill att barnets partner är en god människa.  

Vissa respondenter trodde inte detta kommer att vara något problem då deras barn hade fått välja 

egen partner även hemma i Syrien. Detta, sa de, var på grund av att de är dem själva som 

uppfostrat sina barn och att de därmed litar på deras omdöme. När frågan istället ställdes om 

samboskap var de överens om att detta inte skulle vart okej. Deras barn får flytta ut, till och med 

till andra städer, för att bland annat plugga. Men om de ska bo ihop med en man så måste deras 

barn vara gifta för att få göra detta. 

Ännu en fråga där respondenterna hade splittrade åsikter var den angående förskola. De berättar 

att det finns möjlighet att lämna sina barn på förskolan även i Syrien, men att detta inte är vanligt 

då kvinnan i hushållet är hemma. Att skicka iväg sina barn vid 1års ålder ansågs vara för ungt av 

vissa respondenter, men att de ändå inte hade haft några problem med att skola in sina barn på 

förskolan om det hade varit aktuellt. Däremot sa andra respondenter att de hade försökt stanna 

hemma med sina barn så länge som möjligt och hade bara skolat in dem på förskolan om det var 

absolut nödvändigt. 
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Att bli myndig i Sverige är någonting alla ungdomar längtar efter, friheten att bland annat klassas 

som vuxen utav samhället. Men detta kan också vara en förälders största fasan, speciellt en 

förälder med bakgrund i en kollektivistisk kultur där bandet till familjen alltid är lika stark oavsett 

ålder.  

Alla respondenter var glada över att deras barn skulle få ta del av en ny typ av frihet som de aldrig 

skulle ha i Syrien, men rädslan av att de inte skulle behöva sina föräldrar fanns där bland vissa 

respondenter. Respondenternas argument till detta var att staten kan hjälpa till med allt, då blir 

föräldrarnas uppgift allt svagare med åren, men att föräldrarna själva däremot alltid kommer 

behöva sina barn. Därav blir det tufft för dem att behöva tänka på att deras barn är fria i Sverige 

och att det inte finns så mycket de kan göra för att åt detta faktum. 

I Syrien är det absolut vanligaste att man föds in till sin religion, vilket innebär att du som barn 

automatiskt får den religion dina föräldrar tillhör. Ifall ett barn i Syrien skulle vilja byta religion 

hade det inte vart problemfritt. I Sverige är det religionsfrihet och det är upp till var och en att 

välja vilken religion de vill tillhöra, om de ens vill tillhöra en religion.  

En del av respondenterna höll med om iden att religion är mellan individen och gud, och att de 

därför inte har så mycket att säga till om ifall deras barn valde att byta religion. Andra 

respondenter höll inte med om det här, utan sa istället att de inte alls hade förstått varför deras 

barn skulle vilja byta från den religion de växt upp med. Respondenterna berättade att individen 

måste ta hänsyn till gruppen och inte bara tänka på sig själva och kan därmed inte byta till en 

religion som inte är majoritetsreligionen i den grupp vars tillhörighet individen har. 

Genom svaren som respondenterna ger på de frågor som ställs finns det tydliga drag från 

kollektivistiska samhällen, med lite infallsvinklar från ett individcentrerat tankesätt. Det 

framkommer tydligt i frågor som att bli myndig eller att ingå i ett äktenskap att familjens 

godkännande är viktigare än det själv individen vill. Trots dessa faktorer syns det även att 

respondenterna gör sitt bästa för att försöka tänka utifrån ett individcentrerat tankesätt för att 

deras barn och den framtida generationen ska få den frihet de har tillgång till.  

När frågan angående sexuell läggning ställs tar det gruppcentrerade tankesättet över och det är 

väldigt få respondenter som ser det utifrån det individcentrerade tankesättets perspektiv. Tanken 

går inte till hur individen som kommit ut som homosexuell känner eller dennes rättigheter, utan 

den första tanken går till är hur detta hade påverkar gruppen och den skam som kommer att 

prägla familjen.  
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Att komma ut som homosexuell tillhör inte normen och anses därför vara fel och det kan ta lång 

tid innan sådan här inställning som individer från kollektivistiska samhällen ändras.  

6.2 Bakgrundsfaktorer  

För att försöka kartlägga eventuella bakgrundsfaktorer till de skillnader och likheter som 

presenteras i kapitlet ovanför har respondenternas svar analyserats. Deras tidigare bakgrund har 

också tagits under övervägande. Merkin och Ramadan (2016) upplyser att de skillnader som finns 

gällande individualism i Syrien beror på i vilken del av landet individen kommer ifrån. I metoden 

under presentationen av respondenterna ges information som bland annat var i Syrien de bodde 

innan de kom till Sverige. Denna fråga ställdes främst för att se ifall plats var en utav 

bakgrundsfaktorerna bland respondenterna.  

Majoriteten av respondenterna kom ifrån större städer, faktum är att enbart en av de fem 

respondenterna, Fatime, angav att hon kom från en mindre by. Fatime var också den enda av de 

fem som blivit tvungen att avsluta sin skolgång i tidig ålder, då hon var tvungen att hjälpa till 

hemma. Även om det främst berodde på en begränsad ekonomi inom hushållet vid den 

tidpunkten så går det inte att utesluta att platsen de bodde på inte hade någon påverkan. I frågan 

om äktenskap var även Fatime den enda av kvinnorna som berättade att hennes familj valt ut 

hennes man.  

När frågan ställdes till respondenterna om arbete och huruvida en kvinna är tillåten att arbeta 

eller inte svarade samtliga respondenter att det berodde på om kvinnan kommer från en by eller 

en stad. Generellt sett får kvinnor i städer arbeta medan i byar får dem inte, åtminstone inte så 

länge mannen ensam kan försörja dem. I den frågan angav de själv platsen någon lever i som en 

bakgrundsfaktor till svaret, men trots det hade bara en av kvinnorna arbetat tidigare. Fatime 

berättade också att i hennes by fanns det ingen förskola, till skillnad från städerna. Men i en by 

där kvinnor generellt inte arbetar minskar också behovet av en förskola.  

I andra frågor, så som sexuell läggning till exempel, gavs svar som var kopplade till religion. Som 

presenterat i resultatet så är Mohammed homosexuell, och han berättade att många refererar till 

religionen när de ifrågasätter hans sexuella läggning. Khadidja svarade med att referera till 

koranen, vilket bekräftar att religion kan vara en bakgrundsfaktor. Men Ahmed, som ansåg sig 

vara ateist, accepterade inte heller homosexualitet. Däremot förklarade han att hans åsikter 

stämmer väl överens med den generella åsikten i Syrien kring homosexualitet. Som nämnts 

tidigare är de kulturella traditionerna och normerna viktigare i ett kollektivistiskt samhälle än de 

sociala ramarna (Al-Baldawi, 2014).  
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Även om Syrien är en sekulär stat så är det i vissa delar av landet fortfarande ett land som styrs av 

islamistiska grupper, speciellt efter att inbördeskriget dragit igång. Därmed kan Ahmeds åsikt 

byggas på religiösa grunder, trots att han är ateist.  

Även i frågan om äldreomsorg berättade Mohammed att han upplevde att det är skillnad 

beroende på om familjen är muslimsk eller kristen. Däremot refererade ingen av de övriga till 

religionen i sitt svar på frågan. I Fatimes by fanns det inte heller något äldreboende, men värt att 

minnas är att Fatime kommer från en by där kvinnor generellt tar ansvar inom hushållet och 

därmed inte arbetar. Äldreomsorg kan anses vara en del av kvinnas arbete i ett hushåll. 

I frågorna som berörde bland annat utbildning och arbete kom en ytterligare bakgrundsfaktor in, 

som möjligtvis påverkat respondenternas tankesätt, nämligen ekonomi. Flera respondenter 

berättade att om ett barn i Syrien inte har möjlighet att gå klart skolan så beror det på att hushållet 

har en dålig ekonomi, som i Fatimes fall. Om en kvinna i Syrien arbetar eller inte beror generellt 

sett också på ekonomi, och det finns två scenarion som är vanligast. Det första scenariot är att 

mannen i huset inte tjänar tillräckligt för att kunna försörja familjen, då kan antingen kvinnan 

eller barnen i hushållet börja arbeta. Det andra scenariot är att ett hushåll har det så bra ställt 

ekonomiskt att de kan anlita andra för att sköta hushållet, och kvinnan kan arbeta.  

Faktorer så som ekonomi och varifrån i Syrien respondenterna kommer ifrån var återkommande 

under intervjuerna. Men i exempelvis frågan om frihet grundade Mohammed sitt svar utifrån sina 

erfarenheter som homosexuell i Syrien. Han som själv blivit förtryckt genom åren var noga med 

att inte lägga sig i vad andra gör, så länge det inte är skadligt för samhället. Ahmed, som är etnisk 

kurd och därmed också upplevt förtryck, ansåg också att så länge människor inte betedde sig på 

ett sätt som skadar hans barn så kommer han inte att bry sig om vad andra gör.  

Därmed kan faktorerna ekonomi, härkomst, etnisk bakgrund samt sexuell läggning klassas som 

bakgrund till respondenternas likheter och skillnader gällande attityden gentemot 

individualisering. Men viktigt att komma ihåg är att dessa bakgrundsfaktorer ibland påverkats av 

samhället, familjen, utbildning eller andra faktorer. Dessa faktorer går även att återkoppla till just 

härstammandet från en kollektivistisk kultur. Gruppen kommer alltid i förstahand och gruppens 

samtycke är alltid viktigare än individen själv (Al-Baldawi, 2014).  

Denna forskning visar på hur komplext det är, och nästintill omöjligt, att peka ut enbart en 

bakgrundsfaktor. I många fall överlappar olika faktorer varandra, och linjen mellan de olika 

faktorerna är tunn. Tillsammans utgör dem individens tankesätt, och två individer kan ha en eller 

flera bakgrundsfaktorer med sig som liknar varandra, men också fler som skiljer dem åt. 
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7. Slutsats 

Forskningen visar tydligt att det finns variation mellan tankesätten hos de nyanlända 

respondenterna från Syrien. Detta trots att respondenterna delar samma nationalitet, traditioner 

och kulturella normer. Genom de förklaringar som respondenterna har gett vid frågor vars svar 

har varierat går att särskilja som bakgrundsfaktorer då de upprepats vid flera tillfällen under 

intervjuerna samt observationens gång. Främst är det bakgrundsfaktorer som etnisk bakgrund, 

ekonomiska förhållanden samt varifrån i Syrien respondenterna kommer ifrån som speglar de 

olika svaren. Däremot är det med hjälp av denna forskning mycket svårt att urskilja om någon av 

dessa tre bakgrundsfaktorer har en större inverkan än de övriga då bakgrundsfaktorerna är så 

pass sammanvävda i varandra.  

Utifrån denna studie är det omöjligt att generalisera och anse att den är representativ för hela den 

syriska kulturen då den omfattar för få respondenter och är alldeles för centrerad. Däremot ger 

studien en djupare inblick av fem syriska män och kvinnors tankesätt och genom denna forskning 

är det möjligt att belysa komplexiteten i dels frågan om attityden kring individualism men också 

kring eventuella bakgrundsfaktorer. Denna studie kan å andra sidan användas som grund för en 

bredare forskning som förslagsvis omfattar flera respondenter eller etnografiska studier.  

Trots att denna forskning inte är representativ för samtliga syrier så visar den också tecken på att 

det inte heller går att anta att alla syrier enbart har ett kollektivistiskt tankesätt. Studien landar i 

något av ett mellanting, där det varken går att generalisera åt det ena eller det andra hållet.   
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Bilaga 1. 
Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du bott i Sverige?  

3. Hur ofta kommunicerar du med människor tillhörande en annan kultur? I vilka 

sammanhang? 

4. Har du barn?  

5. Hur ofta kommunicerar ditt/dina barn med människor tillhörande en annan kultur? I 

vilka sammanhang? 

6. Hur upplevde ni dagens lektion? Var det något som gick bra resp. mindre bra?  

 Frågor efter observation 

- Upplevde du att läraren förstod dina argument? Varför/varför inte? 

- Upplevde du att du förstår lärarens argument? Varför/varför inte?  

- Kommunikation med barnen; interkulturell?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Kristina Benjamin Sir & Arbnora Uka 
Globala Studier 61-90, 15HP 
Jönköping University 

44 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Vilken stad i Syrien kommer du ifrån?  

2. Vad har du med dig för utbildning ifrån Syrien?  

3. Arbetade du i Syrien? 

- Om du har en högskoleexamen, motsvarade ditt arbete din examen?  

4. I Sverige får individen bestämma vem de vill ingå i ett äktenskap med, eller om de ens vill 

ingå i ett äktenskap, 

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Beroende på svar; hur hade du hanterat det? (samboskap, lägre utbildningsnivå, ogift, etc.) 

5. I Sverige är det vanligt att både män och kvinnor arbetar,  

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Beroende på svar; dina tankar kring detta? (mans- resp. kvinnodominerad bransch) 

6. I Sverige har vi religionsfrihet vilket innebär att varje individ själv får välja om de vill vara 

religiösa och hur de vill utöva,  

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Beroende på svar; hur hade du hanterat? (ateist, kristen, slöja, etc.)  

7. I Sverige har lagar som skyddar homosexuella, dels mot diskriminering på arbetsplats med 

också i samhället, och ger de samma rättigheter som vilken annan medlem av samhället; 

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Beroende på svar; hur hade du reagerat? (vän, kollega, familjemedlem) 

8. I Sverige är det vanligt att äldre bor inom äldreomsorgen och tas omhand av utbildad 

personal; 

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Beroende på svar; dina tankar kring detta?  

9. I Sverige får ett barn skolas in på dagis redan från ett års ålder, och senare sätts de oftast 

på fritids när föräldrarna jobbar; 

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Beroende på svar; hur hade du reagerat?  

10. I Sverige är vi alla lika inför lagen, och vi är medlemmar i ett samhälle på samma villkor – 

oavsett kön. 

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Hantering som man/kvinna?  
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Forts. Bilaga 2 

11. Om en individ i Sverige blir arbetslös eller hamnar i en utsatt position på andra sätt så 

fungerar staten som skyddsnät.  

- Hur upplever du att det fungerar i Syrien?  

- Fördelar respektive nackdelar?  


